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IMF’N‹N YÖNETT‹⁄‹ DE⁄‹L 
BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE!



YYaaflfl››yyoorrllaarr 2 EEkim

8 EEkim

Güler 1974, ‹bifl 1971 do¤umluydu.
Her ikisi de Dersim’li ve ikisi de tekstil
iflçisiydi.
8 Ekim 1994 gecesi, ‹stanbul Sultan-
çiftli¤i’nde kald›klar› evde polis taraf›n-
dan katledildiler. ‹flçi s›n›f› içinde baflla-
d›klar› mücadelelerini halk kurtulufl sa-
vafl› içinde sürdürerek ölümsüzlefltiler.

GGüülleerr CCEEYYLLAANN

1976 Tokat do¤umlu olan Ali R›za, 1993’de mücadeleye ka-
t›ld›. 1997’de Karadeniz k›r silahl› birliklerinde yerald›.
7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ilçesi Çamdal› köyü yak›nla-
r›nda gerillayla oligarflinin askeri güçleri aras›nda ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltü. 

AAllii RR››zzaa AAKKAASSLLAANN

1966 Dersim Pülümür do¤umlu olan ‹smet, demokratik ve
illegal çeflitli alanlarda görevler ald›.
3 Ekim'de, ‹stanbul polisi taraf›ndan çal›flt›¤› iflyerinden gö-
zalt›na al›nd›. Günlerce yo¤un iflkencelerden sonra 6 Ekim
1996’da bafl›ndan kurflunlanarak katledildi ve cesedi Esen-
ler'de bir inflaata b›rak›ld›.

‹‹ssmmeett GGÜÜVVEENNÇÇ

1975, Artvin-Hopa do¤umlu olan Hüsamettin, 1990’da ‹s-
tanbul Liseli Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. En son
silahl› birliklerde görevliydi. 
5 Ekim 2000’de, Ulucanlar katliam›n›n hesab›n› sormak
için bir eylem haz›rl›¤›ndayken tafl›d›¤› bomban›n patlamas›
sonucu ‹stanbul-Harbiye'de flehit düfltü. 

HHüüssaammeettttiinn CC‹‹NNEERR

‹stanbul Serencebey’de 2 Ekim 1979’da faflistler ta-
raf›ndan katledildi. 

ÖÖmmeerr FFaarruukk BBAAYYRRAAKKTTAARR

Devrimci ‹flçi Hareketi'nin yöneticilerindendi. Mücade-
lenin zorluklar› onu y›ld›ramam›flt›. ‹flkenceciler çareyi
onu kaybetmekte buldular. 5 Ekim 1994’de gözalt›-
na al›narak kaybedildi. 

LLüüttffiiyyee KKAAÇÇAARR

1956 Mardin Nusaybin do¤umluydu. Devrimci hareketin ya-
rat›lmas›nda yer alan kadrolardan biriydi. 2 Ekim 1980'de
cuntaya karfl› gerçeklefltirilecek bir eylemin haz›rl›klar› s›ra-
s›nda elinde bomba patlamas› sonucu flehit düfltü. 

RR››ddvvaann SSAANNCCAARR

1977 Hatay-Samanda¤ do¤umlu olan Erdinç, devrimci hare-
ketin saflar›na 1995’de kat›ld›.
5 Ekim 1999’da ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yüre-
¤ir’de bulundu¤u eve düzenlenen bask›nda katledildi¤inde,
silahl› birlikler üyesiydi. ‹nfazc›lar, ayn› operasyonda Murat
BEKTAfi adl›, devrimci hareketle ilgisi olmayan bir iflçiyi de
katlettiler. EErrddiinnçç AASSLLAANN

‹‹bbiiflfl DDEEMM‹‹RR

Yoldafllar›n›n Anlat›m›ndan
“Dev-Genç’li R›dvan
Anti-faflist Mücadelenin Kararl› Militan›”

DEV-GENÇ'in 1977'de yapt›¤› bir toplant›yla, okullarda faflist iflgalleri k›rmaya
yönelik bir karar almas› ‹stanbul'da faflist iflgal alt›nda olan di¤er üniversiteler
gibi Edebiyat Fakültesi'nde de yank›s›n› buldu. O dönem Edebiyat
Fakültesi'nde okuyan befl ö¤renci, faflistlere karfl› bir anti-faflist mücadele pro-
gram› ç›kard›lar. ‹flte R›dvan Sancar da bu befl ö¤renciden biriydi.
Bak›ld›¤›nda befl kifli çok az gelebilir. Gerçekten de koca okulun faflist iflgal
alt›nda oldu¤u düflünülürse "Befl kifli ne yapabilir ki?" denilebilir. Ama ilk
zamanlar okula dahi girmekte zorlanan bu befl kifli böyle düflünmediler.
Faflist sald›r›lar yüzünden can güvenli¤i sorunu oldu¤u için Denizli
Yurdu'ndan Edebiyat Fakültesi'ne gelmek de bir sorundur.. Topu topu onbefl
dakikal›k yoldur ama, Beyaz›t'›n çeflitli yerlerini tutan faflistler
düflünüldü¤ünde bu yol R›dvan ve arkadafllar› için tam bir "maceral› yolcu-
lu¤a" dönüflürdü. ‹lk günler ancak fakülte kap›s›na kadar gelebildiler. Faflist-
ler bu dört-befl kifliyi okula sokmad›lar. Ama özellikle R›dvan Sancar'›n
kararl› tav›rlar›yla okula ertesi gün, daha ertesi gün, defalarca gidildi.
Daha sonraki günlerde Edebiyat Fakültesi'nde faflistlerle DEV-GENÇ'liler
aras›nda kavgalar›n, yaralanmalar›n yafland›¤› günler bafllad›. Derken
Edebiyat Fakültesi'nin birinci kat› DEV-GENÇ'lilerin denetimine girdi.. Say›lar›
beflken dokuza, on befle ç›kmaya bafllam›flt› art›k.
R›dvan Sancar, bu süreç içinde ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi'nde anti faflist müca-
deleye damgas›n› vuran bir isim oldu. Onun kararl›l›¤› yürütülen anti-faflist
mücadelede örnek oldu hep...
“Mo ninse monhali ahad yinse”
(Unutmad›k Unutmayaca¤›z)”

fiehitlerimiz

GGüülleerr ZZeerree’’ddeenn
BBaayyrraamm MMeessaajj››

Canlar,

BBuuggüünn bbaayyrraamm.. 

Bugün sokaklarda çocuk gü-
lüfllerine doymak isterdim. Bu-
gün avuç avuç fleker sunmak is-
terdim gelecek ad›na. 

Bugün tek tek ellerinize do-
kunmak isterdim... Beton duvar-

lar engel buna elbette. Bedenim du-
varlar›n arkas›nda bir kör hücrede. Ama ya bilincim ya yüre-
¤im? ‹flte onlarla iflte yan›bafl›n›zday›m! Fakat biliyorum ki
sizlerin de benim gibi yüre¤iniz buruk. Çünkü yine açl›¤›n,
zulmün, yoksullu¤un kol gezdi¤i zamanlarday›z. Pay›m›za
düflen hep ölüm. Her mevsim sevinçlerimiz ac›lara bulan›-
yor. Her mevsim yar›m kal›yor kahkahalar›m›z... Bir yan›-
m›z böyle bir yan›m›z ise umuttur. Umuttan yana ne varsa
bizimledir.

Bugün bayram, bugün bayramlar›m›z›n coflkusunun ek-
sik kald›¤› zamanlarday›z. Fakat biliyor ve inan›yorum ki
bayramlar›m›z› fleker tad›nda kutlayaca¤›m›z zamanlar da
gelecek bu vatan topraklar›na. Ba¤›ms›z vatan›m›zda kutla-
yaca¤›z en güzel bayramlar›. 

Bu inançla bayram›n›z› kutluyor, s›ms›k› s›ms›cak hare-
timle, tüm sevgimle sizleri kucakl›yorum. Sizleri çok sevi-
yorum. 

20.09.2009 Güler Zere

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK!!!!!!

‹‹nnssaannaa iihhaanneett eeddiillmmeekktteeddiirr....

VVaazzggeeççiilleemmeeyyeecceekk hhaakk oollaann yyaaflflaammaa hhaakkkk››
eennggeelllleennmmeekktteeddiirr....

TTeeddaavvii hhaakkkk›› eennggeelllleennmmeekktteeddiirr....

AAddllii tt››pp kkuurruummuunnaa hhiippookkrraatt yyeemmiinnii hhaatt››rr--
llaatt››llmmaall››dd››rr....

HHaallkkllaarr hheessaapp ssoorrmmaall››dd››rr....

AAdd››nnaa ssaannaattçç›› aayydd››nn ddeenneennlleerr nneerreeddeelleerr....

‹‹nnssaann oonnuurruunnuu kkoorruummaall››dd››rr....

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜ!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖZZGGÜÜRR!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖZZGGÜÜ!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖZZGG!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖZZ!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE ÖÖ!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YYEE!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE''YY!!!!!!

GGÜÜLLEERR ZZEERREE!!!!!!

Gülsuyu Haklar Derne¤i, Malatya Haklar Derne¤i,
TAYAD’l› Aileler, Karadeniz Özgürlükler Derne¤i ve

PSAKD Çi¤li fiubesi yapt›klar› aç›klamalarla halk›m›z›n
geleneksel Ramazan bayram›n› kutlad›lar.

ÇÇ››kktt››

ttooppllaatt››lldd››

Yay›nlayan: BBoran YYay›nevi 
ZZaaffeerr YYoolluunnddaa 22,, Devrimci Sol aç›klamalar› ve Haber Bül-

tenleri’nden oluflan belgesel bir kitapt›r. 

Kitapta ilk say›s› 1990 Nisan tarihini tafl›yan 31 adet Devrim-
ci Sol aç›klamas› ve son say›s› 3 Ekim 1994 tarihini tafl›yan 78
adet Devrimci Sol Haber Bülteni bulunmaktad›r. Kitap 550022 ssaayy--
ffaaddaann oluflmaktad›r.

ZZaaffeerr YYoolluunnddaa 22 ttooppllaatt››lldd››..

Toplatt›lar fakat bu kitapta yer alan belgelerin hepsi tarihe kay-
dolmufl belgelerdir. 

Bu kitapta yer alan eylemlerin hepsi tarihten silinmeyecek
eylemlerdir.

Bu kitapta yer alan aç›klamalar›n, bültenlerin ortaya koydu¤u
devrimci politikalar ve gelenekler, hayat›n ve kavgan›n içinde
yaflamaya devam ediyor.

Oligarflinin maafll› bir memurunun ald›¤› zavall› bir toplatma
karar›n›n gücü bunlara yetebilir mi?

Y›ld›z Üniversitesi ö¤rencisiydi. ‹YÖ-DER içinde yerald›.
Gençli¤in mücadelesinin yönetici kadrolar›ndand›. ‹fl-
kenceciler karfl›s›nda boyun e¤medi. 6 Ekim
1992’de gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.

AAyyhhaann EEFFEEOO⁄⁄LLUU

ONLAR HALA KAYIP



Ba¤›ms›zl›k savaflt›r! 44

62 y›ld›r onlar karar al›yor, 
onlar yönetiyor 66

Dünya halklar›n›n kan›n› emen
IMF, Dünya Bankas› Defol! 99

Onlar ülkemizi emperyalistlerin
üssü yapt›lar, biz emperyalistleri
ülkemizden kovaca¤›z 1100

‹ncirlik yeni katliamlara 
yatakl›k ediyor 1111

Amerikanc› ordunun Genelkurmay
Baflkan› bugüne kadar halk›
kand›rd›klar›n› itiraf ettti
“Afganistan’da muharip 
birli¤imiz var” 1122

Özgürlük nöbetindeyiz! “El ele,
omuz omuza, s›rt s›rta vererek

kazanaca¤›z” 1144

Yalan makam›na karfl› her dilden

hep bir a¤›zdan 1166

Bir Dev-Genç’imiz var! 2200

E¤itimde soygunun ve yoksullar›

d›fltalaman›n ad›: Paral› E¤itim 2222

Gençli¤in sesi: 

Paras›z e¤itim istiyoruz alaca¤›z!    2244

Emperyalist sald›rganl›¤›n 

karargahlar›: 

‹ncirlik ve Amerikan üsleri 2255

Özel mülkiyetin oldu¤u yerde

Adalet yoktur 2288

Yarg›lanmas› gereken kim? 3300

‹flkencecilerin hamisinin Adalet

Bakanl›¤› oldu¤u bir ülkede kimse

hukuktan, adaletten söz edemez 3333

Katli Vacip’ten ‘polisimizin elini

so¤utmayal›m’a uzanan politikaya

yarg›tay onay›: Öldürebilirsin! 3344

Adalet böyle bir kuruma teslim
edilebir mi? 3366

ÖÖ¤¤rreettmmeenniimmiizz:: 
Kara cahiller yani sekterler 3377

Oligarflinin ordusu emperyalizm
ad›na silahlan›yor 3388

Obama ‹stanbul’dayken 
Tayyip New York’tayken 4400

Ayazma’y› unutturmayal›m! 4411

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii:: 
IMF zirvesi Türkiye’de 
Sendikalar nerede? 4433

Kent A.fi. iflçileri 
Ankara yolunda 4444

Gözalt›lara, toplatmalara, 
kapatmalara ra¤men 
Yürüyüfl’ümüz sürüyor 4466

DDüünnyyaamm››zzddaann,, üüllkkeemmiizzddeenn
nnoottllaarr:: ‹flte budur! 4499

6. geleneksel 
Armutlu güz flenli¤i yap›ld› 5500
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IMF ve Dünya Bankas›
DEFOL!
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‹lanlar



Halklar›n emperyalizme karfl›
ulusal ve sosyal kurtulufl bayra-

¤›n› yükseklerde dalgaland›rd›¤› 20.
Yüzy›lda, ba¤›ms›zl›k, iki flekilde
elde edilmifltir; ya savafl›larak ya da
BM kararlar›yla! ‹kinci tür ba¤›m-
s›zl›k, hiçbir ülkede gerçek anlamda
bir ba¤›ms›zl›k biçimine bürünme-
mifltir. BM icazetindeki bu tür ba-
¤›ms›zl›klar, yeni-sömürgelerin ba-
¤›ms›zl›¤›n›n bir biçimidir. T›pk›
yeni-sömürgelerde oldu¤u gibi, gö-
rünürde bir ba¤›ms›zl›ktan ibarettir. 

Tüm bir 20. Yüzy›l, emperyaliz-
me karfl› ba¤›ms›zl›¤›n esas ola-

rak sadece bir tek yoldan kazan›la-
bilece¤ini gösteren örneklerle dolu-
dur. Bu yol, eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››
savaflt›r: 

Klasik olarak ba¤›ms›zl›¤› elde
etmenin yolu, emperyalizme

karfl› savaflmakt›r. Ama yar›m as›r-
d›r, yani 20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
dan itibaren, böyle olmaktan ç›k-
m›flt›r. Yar›m as›rd›r, ba¤›ms›zl›k,
yaln›z emperyalizme de¤il, eemmppeerr--
yyaalliizzmmee vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinnee kkaarrflfl››
savafl› zorunlu k›lmaktad›r. Emper-
yalizm ve oligarfli, bu dönemde hal-
k›n, vatanseverlerin karfl›s›nda bir
BLOK halindedir. Bu nedenle de
ba¤›ms›zl›¤› elde etmenin yolu, bu
bloka karfl› savaflmaktan geçmifltir.

Bizim gibi ülkelerde ba¤›ms›zl›¤›
savunmak, iflbirlikçi yyeerreell oorr--

dduullaarrllaa çat›flmaya girmeden müm-
kün de¤ildir. Çünkü, ordular, em-
peryalizmin yeni-sömürge ülkelere
tan›d›¤› görünüflteki siyasal ba¤›m-
s›zl›¤›n ard›ndaki gizli iflgalci güç-
türler. Baflka bir deyiflle, emperya-
lizmin ordusudurlar.  Emperyalizm-
le aralar›nda zaman zaman ç›kan ve
ç›kabilecek çeliflkiler, onlar›n bu
konumunu de¤ifltirmez. 

Ayn› flekilde emperyalizme karfl›
ba¤›ms›zl›¤› savunmak, iiflflbbiirr--

lliikkççii oolliiggaarrflfliiyyllee,, yyeerrllii iiflflbbiirrlliikkççii iikk--
ttiiddaarrllaarrllaa ddaa çat›flmadan mümkün

de¤ildir. Kim ki, bu iki olgu olmak-
s›z›n, yani orduyla ve iktidarla sa-
vaflmaks›z›n ba¤›ms›zl›¤› savundu-
¤unu söylüyorsa, bilinmelidir ki, ya
aldan›yordur, ya da halk› aldat›yor-
dur. 

20. Yüzy›l›n sonunda, sosyalist
sistemin y›k›ld›¤› koflullarda ge-

çici olarak moral üstünlü¤ü ele ge-
çiren burjuvazi, tarihi ve toplumsal
gerçeklerin inkar› olan görüfllerini
bu dönemin koflullar›ndan yararla-
narak hakim k›lmaya çal›flt›. Burju-
vazinin bu dönemde öne ç›kard›¤›
tezlerinden biri de art›k “ba¤›ms›z-
l›¤›n modas›n›n geçti¤i” idi. Ba-
¤›ms›zl›k diye bir fley yoktu art›k;
““kkaarrflfl››ll››kkll›› bbaa¤¤››mmll››ll››kk”” vard›. Gü-
ya, tüm ülkeler birbirine ba¤›ml›y-
d›, sadece Türkiye gibi yeni-sömür-
geler de¤il, Amerika da, ‹ngiltere de
en az öteki ülkeler kadar ba¤›ml›y-
d›!! Nesnel gerçekli¤e denk düflme-
yen, bilimsel bir niteli¤i olmayan bu
teorinin tek amac›, hhaallkkllaarr››nn uulluussaall
kkuurrttuulluuflfl ddüüflflüünncceelleerriinniinn vvee mmüüccaa--
ddeelleessiinniinn tasfiye edilmesiydi.
(“Sosyalizm öldü”, “elveda prole-
tarya” teorileriyle de s›n›f mücade-
lesinin gereksizli¤i kan›tlanm›fl ola-
cak ve böylelikle, burjuvazi, hem
ulusal, hem sosyal kurtulufl müca-
delelesinden kurtulacakt›.) 

Emperyalizmin iflbirlikçileri,
uflaklar›, beyinlerini emperya-

lizme teslim etmifl olanlar, art›k yer-
yüzünde “uygar dünya” dedikleri
emperyalizmden ba¤›ms›z bir ya-
flam olmayaca¤›na inanmaktad›rlar.
Onlara göre, her ülke, her örgüt, her
kifli, bir flekilde sisteme ba¤lanmak
zorundad›r. Bu nedenledir ki, burju-
vazinin beyniyle, emperyalist dün-
ya düzeninin ölçüleriyle düflünenler
için ba¤›ms›zl›k hem bofl, hem ge-
reksiz bir idealdir. Emperyalizmin
büyük askeri gücü karfl›s›nda ba-
¤›ms›zl›¤›n kazan›lamayaca¤›, ka-
zan›lsa bile, emperyalizmin mutlak

ekonomik gücü karfl›-
s›nda bu ba¤›ms›zl›-
¤›n korunulamayaca¤›
bu kesimlerde hakim
görüfltür. 

Ancak nas›l ki, 20.
Yüzy›l›n ulusal

ve sosyal kurtulufl mücadeleleri, bu
düflünceleri çürütmüflse, günümü-
zün mücadeleleri de bu görüfllerin
temelden çürük oldu¤unu kan›tla-
maya devam edecektir. 33.. BBuunnaall››mm
ddöönneemmii ddeevvrriimmcciilleerriinniinn,, uulluussaall vvee
ssoossyyaall kkuurrttuulluuflfl ssaavvaaflflçç››llaarr››nn››nn ggöö--
rreevvii,, en baflta ba¤›ms›zl›k konusun-
daki iki ideolojik çarp›tmaya karfl›
ç›kmakt›r; bunlardan birincisi, yeni-
sömürgecili¤in ulusal bayrak ve
marfl›n›n ba¤›ms›z olmak anlam›na
gelmedi¤ini göstermek, ikincisi,
ba¤›ms›zl›¤›n mümkün ve gerekli
olmad›¤› tezlerinin emperyalizme
ait bir düflünce oldu¤unu göster-
mektir. 3. Bunal›m döneminin dev-
rimcileri ve vatanseverleri, bu iki
düflünceyi etkisiz k›labildikleri öl-
çüde, ba¤›ms›zl›k düflüncesini ay-
d›nlara ve kitlelere  daha kolay be-
nimsetebilir, ba¤›ms›zl›k mücadele-
sini büyütebilirler. 

Dünyan›n ve halklar›n kaderini,
emperyalizmin karargahlar›nda

emperyalizmin karargahlar›nda al›-
nan kararlar belirleyemez. Halklara
güvenini kaybeden kesimlerin gö-
zü, kula¤›, “uluslararas›” toplant›-
lardad›r; siyaset, BM’den G-20’ye,
AB’den Davos’a kadar bir çok em-
peryalist merkezden beslenen bek-
lentilerle flekillenmektedir. Ulusal
sorunlardan yoksullu¤a kadar so-
runlar›n çözümünü egemen s›n›flar-
dan bekleyen bu yaklafl›mlar›n ül-
kelerinin ba¤›ms›zl›¤›n›, demokra-
sisini bir ad›m bile ileriye götürme
flanslar› yoktur. 

Emperyalizmin de¤iflti¤ine dair
tezler ve teoriler, gümbür güm-

bür çökmüfltür. Bu teorilerle birlikte
““kkaarrflfl››ll››kkll›› bbaa¤¤››mmll››ll››kk”” üzerine uy-
durulan safsatalar da çözmüfltür.
Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k yoktur. En ka-
rakteristik ve evrensel özellikleriyle
emperyalizm vard›r ve emperyaliz-
me ba¤›ml› ülkeler vard›r. Bunlar›n
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Ba¤›ms›zl›k Savaflt›r!
üüllkkeemmiizziinn bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, hhaallkk››mm››zz››nn kkuurrttuulluuflfl bbaayyrraa¤¤››yy››zz



varoldu¤u yerde ise, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk
ssaavvaaflflllaarr›› bbiilliimmsseell bbiirr ggeerrççeekk,, ttaa--
rriihhsseell bbiirr zzoorruunnlluulluukkttuurr.. BBiizz bbuu
bbiilliimmsseell ggeerrççee¤¤iinn ve bu tarihsel zo-
runlulu¤un ›fl›¤›nda ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm isteyen
devrimcileriz. 

Burjuvazinin pesyaye teorileriyle
kafalar› bulananlara, halka

inançs›zlaflanlara, tarihi unutanlara
k›sa bir hat›rlatma yapmak istiyo-
ruz. Sadece geçti¤imiz yar›m as›r›n
tarihi bu. 

II. Paylafl›m Savafl›’n›n henüz so-
na erdi¤i 1940’lar›n sonundan iti-

baren, dünya halklar›, devrimcilerin
ve ba¤›ms›zl›k savaflç›lar›n›n önder-
li¤inde emperyaizme a¤›r darbeler
indirdiler. 1940’lar›n sonu ve
1950’lerde Çin, Kuzey Kore ve Ku-
zey Vietnam’da Demokratik Halk
Cumhuriyetleri kuruldu. 

1950-60 döneminde, bunlar›n d›-
fl›nda son derece güçlü ve kap-

saml› anti-emperyalist ulusal hare-
ketler gerçekleflti. 1952’de M›s›r’da
Nas›r iktidar›, 1952’de ‹ran’da Mu-
sadd›k Ulusal Devrimi, 1958’de
Irak’da Abdul Kas›m  ilerici yöneti-
mi iktidara geldi. Ayn› dönemde Pe-
ru, Guatemala, ve Bolivya’da ilerici
yönetimler kuruldu. 1959’da, tüm
Latin Amerika ve dünya için bir k›-
v›lc›m görevi görecek olan KKüübbaa
DDeevvrriimmii gerçekleflti. 

1960’lara geldi¤imizde halklar›n
anti-emperyalist, anti-oligarflik

mücadelelerinin rüzgar› dünyay›
dolaflmaya devam ediyordu.
1962’de emperyalizme Afrika’da
vurulan en büyük darbe olan Ceza-
yir Devrimi gerçekleflti.

Küba’dan Cezayir’e esen bu
güçlü rüzgar, halklara moral ve

güven verdi. 1960-80 aras›nda, yyiirr--
mmiinniinn üüzzeerriinnddee ddeevvrriimm gerçeklefl-
ti. Bu devrimlerden, KKüübbaa,, MMoo--
zzaammbbiikk,, VViieettnnaamm,, LLaaooss,, KKaammbbooçç--
yyaa,, AAnnggoollaa,, GGiinnee BBiissssaauu,, GGüünneeyy
YYeemmeenn,, NNiikkaarraagguuaa vvee ZZiimmbbaabbwwee

Devrimleri, halk savafl› yoluyla za-
fere eriflmifllerdi. 

Devrimin gücü, sosyalist siste-
min deste¤iyle birleflince,

1969’da Libya’da, ayn› y›l Sudan,
ve Somali’de, 1970’de Suriye’de
küçük-burjuva milliyetçi, devrimci
nitelikleriyle anti-emperyalist ikti-
darlar kuruldu. 

Bak›n kaç ülke sayd›k buraya ka-
dar. Bunlar›n hepsi, bu k›sa ke-

sit içinde dünyan›n çehresini, halk-
lar›n kaderini de¤ifltiriyordu. Ve de-

vam ediyordu devrim rüzgar›m›z.
1970’da Kongo-Brazzaville’de,
1974’de Benin’de, 1975’de Etiyop-
ya’da, 1979’da Afganistan’da ilerici
yönetimler, uzun mücadelelerle em-
peryalizmden kopup kendi ilerici
halk iktidarlar›n› kurdular. 

1960-80 aras› da ezilen ve sömü-

rülen halklar›n, devrimcilerin

önderli¤inde emperyalizme darbe-

ler indirmeye devam etti¤i bir dö-

nem oldu. 1979’da Nikaragua’da

halk savafl› zafere ulaflt› ve Ameri-

ka’n›n deste¤indeki Somoza dikta-

törlü¤ü y›k›ld›. Filistin’de, Kolom-

biya’da, Venezuella’da, Guetema-

la’da. Irak’da ve ülkemizde devrim-

ci ve ulusal mücadeleler büyük bir

h›zla geliflti... 

Bugün baflta gençli¤imiz olmak
üzere, halklara tarihi unuttur-

mak isteyenler, sanki bütün bunlar
olmam›fl gibi anlat›yorlar dünyay›.
Ayd›nlar›n dahi önemli bir bölümü
bu tarihi unutmufl görünüyorlar. Bu
tarihte, hiç bitmemifl olan s›n›flar
mücadelesi var. Bu tarihte, hiç uz-

laflmam›fl olan emperyalizm ve
halklar aras›ndaki çeliflkiler var. Bu
tarihde, hiç elveda denilmemifl olan
proletarya var. Bu tarihte, ba¤›ms›z-
l›k için, sosyalizm için halklar›n bü-
yük bedeller pahas›na sürdürüp za-
ferlere ulaflt›rd›klar› halk kurtulufl
savafllar› var. Bu tarihte HALKIN
GÜCÜ var.  

Amerikan yönetimi taraf›ndan
haz›rlanan “Yeni Bir Yüzy›l

‹çin Stratejiler, Güçler ve Kaynak-
lar” isimli bir raporda, ‹ncirlik üssü,
“Ortado¤u’ya, Akdenize ve Kara-
denize rahatça müdahale edilebile-
cek bir kaledir...” diye tan›mlan›-
yor. Asl›nda emperyalistler bu tan›-
m› tüm ülkemiz için, tüm Anadolu
ve Trakya için yap›yorlar. Ülkemizi
Ortado¤u’ya, Kafkaslar’a, Balkan-
lar’a karfl› bir kale gibi kullanmak
istiyorlar. Evet, yyeennii--ssöömmüürrggee TTüürr--
kkiiyyee’yi böyle kullanabilirler. Ama
BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee’yi böyle kulla-
namazlar. Tersine, BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkii--
yyee, Ortado¤u, Kafkaslar ve Balkan-
lar için, halk kurtulufl savafllar›n›n
bir üssü olur. Öyle olacak. Bunun
için savafl›lacak. Ba¤›ms›zl›k için
emperyalizme ve oligarfliye karfl›
savafl›lacak. Ba¤›ms›zl›¤›n baflka
yolu yok. Vatanseverli¤in baflka bir
ölçüsü yok. 

Oligarflinin mahkeme kürsülerin-
de söyledi¤imiz gibi ““EEmmppeerr--

yyaalliissttlleerrii,, aayyaakk iizzlleerriinnee kkaaddaarr üüll--
kkeemmiizzddeenn ssiillmmeekk iiççiinn””dir savafl›-
m›z. Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan flu
sat›rlar› bir kez daha vurgulayarak
bitirmek istiyoruz yaz›m›z›. “Dev-
rimci hareket, ulusal onurumuzun,
halklar›n kan›na bulanm›fl Ameri-
kan postallar›n›n alt›nda çi¤nenme-
sine; ülkemizi bir ahtapot gibi sa-
ran emperyalist sömürü a¤›yla, ye-
ralt› ve yerüstü kaynaklar›m›z›n,
halk›m›z›n yaratt›¤› de¤erlerin ya¤-
ma ve talan edilmesine karfl›, ba-
¤›ms›zl›k bayra¤› açanlar›n gücü-
dür... Devrimci hareket, ülkemizin
ba¤›ms›zl›k, halk›m›z›n kurtulufl
bayra¤›d›r.” 

Türkiye halklar›n›n, vatansever-
lerinin ba¤›ms›zl›k için toplana-

ca¤› yer, bu bayra¤›n alt›d›r. 

5
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emperyalizme  karfl›
ba¤›ms›zl›¤› savunmak,

iflbirlikçi oligarfliyle, yerli
iflbirlikçi iktidarlarla da

çat›flmadan mümkün de¤ildir.
Kim ki, bu iki olgu olmaks›z›n,

yani orduyla ve iktidarla
savaflmaks›z›n ba¤›ms›zl›¤›
savundu¤unu söylüyorsa,

bilinmelidir ki, ya aldan›yordur,
ya da halk› aldat›yordur. 



On y›llard›r hep ayn› soru ile
karfl› karfl›yay›z. Diyebiliriz ki, on-
larca hükümet, yüzlerce bakan, on-
larca baflbakan, de¤iflik isim ve nite-
likte pekçok düzen partisi gelip geç-
ti ama o tek sorunun geçerlili¤i ha-
len sürmektedir.

Soru fludur: “Türkiye neden bir
avuç asalak için cennet olurken,
milyonlarca insana cehennem ha-

yat› yaflat›lmaktad›r?”

Bu soru hep geçerlili¤ini ko-
ruyan bir sorudur. Zira on y›llar-

d›r halk›n yaflad›klar›, vatan›m›z›n
emperyalistler taraf›ndan talan edil-
mesi hiç ama hiç de¤iflmedi.

Kuflkusuz bu sorunun cevab› bi-
zim aç›m›zdan nettir. Bu sorunun
cevab›n› devrimciler y›llard›r sa-
vunduklar› “IIMMFF’’nniinn yyöönneettttii¤¤ii ddee--
¤¤iill,, BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee” slogan›nda
ifadesini bulan görüfllerinde ve anti-
emperyalist mücadeleleri ile ver-
mifllerdir. Vermeye devam etmekte-
dirler.

TTüürrkkiiyyee’’yyii 6622 yy››lldd››rr IIMMFF
yyöönneettmmeekktteeddiirr

IMF (Uluslararas› Para Fonu) bu
ülkede hiç kimseye yabanc› de¤il-
dir. Nas›l yabanc› olsun ki, on y›l-
lard›r halka “kurtar›c›m›z” olarak
tan›t›ld›. “Bafl›m›z s›k›flt›¤›nda ona
baflvurduk”. “70 cente muhtaç oldu-
¤umuzda”, bakanlar onun kap›s›
önünde bir dilenci gibi beklediler.

Oysa, “70 cente muhtaç” eden
IMF’nin ta kendisiydi. Bu sorular›
sormam›z› istemediler. Bu yüzy›lda
“IMF’siz yaflanmaz” diye fetva ver-
diler.

IMF’nin eli çantal› tetikçileri
“bizden biri” olarak tan›t›ld›. Hal-
k›n lokmas›na göz diken, emperya-
list tekeller için canla baflla çal›flan
tetikçileri sempatik gösterecek ya-
y›nlar yap›ld›. Y›llar sonra bas›n›n
IMF tetikçileri Coterelli’leri “dostu-
muz” ilan etti¤i gibi. IMF ile iliflki-
lerin zemini ad›m ad›m bbööyyllee yyaarraa--
tt››lldd››. ‹lk ad›m 1946 y›l›nda at›ld›.

IMF’nin dayatt›¤› yeni ekonomi
politikan›n iki temel aya¤›, ““ddeevvlleett
kkoonnttrroollüünnüünn aazzaalltt››llmmaass››”” ve ““öözzeell

tteeflfleebbbbüüssee”” yani burjuvaziye daha
fazla “serbestlik” tan›nmas›yd›. 

“Bu politikan›n, ... 7 Eylül
1946’da Türk paras›n›n devalüas-
yonu, ithalâtta nisbî bir serbestiye
gidilifli ve Merkez Bankas›’nda alt›n
sat›fl›n›n serbest b›rak›l›fl› ile baflla-
d›¤› söylenebilir. 7 Eylül Kararlar›
ile, 0.56 dolar olan Türk Liras›n›n
de¤eri 0.36 dolara indirilmifltir.
Baflka bir deyiflle, 1 dolar›n karfl›l›-
¤› 2.80 Türk Liras› olarak tespit
edilmifltir... Türkiye’nin yeni millet-
leraras› para nizam›na uymas›n›n
kolaylaflaca¤› umulmaktad›r.” (Tür-
kiye’nin Düzeni, Do¤an Avc›o¤lu,
cilt: 1, syf: 560)

Ahtapot’un sa¤ kolu, Türki-
ye’nin boynuna bu tarihten itibaren
dolanmaya bafllam›flt›r. Ve abart›s›z
o gün bugündür tam 62 y›ld›r, IMF
taraf›ndan yönetilen bir ülkeyiz.

Art›k herfleye onlar karar veri-
yorlard›. O güne kadar kendi ola-
naklar› içinde alt›n stoklar› olan
Türkiye, IMF ile iliflkiler sonras› ilk
baflta bu alt›n stoklar›n› tüketti.

“1946 y›l›nda alt›n mevcudu 633
milyon lirad›r. Döviz borçlar› 128,
döviz alacaklar› ise 196 milyon li-
rad›r. Aradaki lehte fark 63 milyon
lirad›r. Böylece alt›n ve döviz mev-
cudu 731 milyon liraya ulaflmaktay-
d›.” (Do¤an Avc›o¤lu, age)

2. emperyalist paylafl›m savafl›n›
izleyen y›llarda halk›n büyük feda-
karl›klara zorland›¤› Türkiye borç-
tan batan bir ülke de¤ildi. En az›n-
dan emperyalist tekeller ile içli d›fll›
olmam›flt› henüz. Ve katlan›las› d›fl
borçlar› henüz yoktu.

IMF ve di¤er emperyalist ku-
rumlarla iliflkiler sonucu ba¤›ms›z-
l›k kaybedildi. Ve o tarihten itibaren

62 YILDIR ONLAR 

KARAR ALIYOR, 

ONLAR YÖNET‹YOR

Ahtapot’un bbir çok kkolu vvar el-
bette. VVe ffakat iikisi, een vvurucu
olan›d›r; kurban›n› een ççok vve een
s›k› flflekilde oonlarla kkuflat›p bbo¤ar.
Ekonomik kkolu vve aaskeri kkoludur
onlar. EEmperyalizm aahtapotu,
1945’lerden bbu yyana, een ççok eeko-
nomik kkolunu kkullanmay› ttercih
ediyor; oonun iiçin oo kkolu ssa¤ kkolu
olmay› hhakediyor. 

Onunla iiflini bbitiriyor ülkele-
rin. AAma oo kkolu yyetersiz kkal›rsa,
öteki ggiriyor devreye: askeri kkol
s›k›yor kurban›n› bbo¤az›n› bbu
kez.. kkurban kkendini aahtapotun
kollar›na bb›rak›ncaya kkadar s›k›-
yor s›k›yor s›k›yor.. 

IMF resmen 227 AAral›k 11945’te
kuruldu. 

Türkiye, kk›sa ssüre ssonra, 111
Mart 11947’de IIMF’ye üüye ooldu. 

Ahtapotun ssa¤ kkolu, TTürki-
ye’nin bboynuna bbu ttarihten iitiba-
ren ss›k›ca ddolanmaya bbafllam›flt›r.
Ve aabart›s›z oo ggün bbugündür tam
62 yy›ld›r, IIMF taraf›ndan yyöneti-
len bbir ülkeyiz.
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Türkiye d›fl borçtan ve emperyalist-
lerin talan›ndan kendini kurtarama-
d›. Bu iliflkiler, emperyalistlerin
Anadolu’yu parsel parsel ele geçir-
melerini ve bugüne uzanan tam 62
y›ll›k yoksullu¤u, açl›¤›, köleli¤i
beraberinde getirdi.

IMF’nin varl›¤›, ekonomik-siya-
si-kültürel olarak art›k yeni bir dö-
nemin bafllam›fl olmas›d›r. Bu döne-
mi daha iyi anlamak ve IMF’nin na-
s›l bir Türkiye yaratmaya çal›flt›¤›n›
görmek aç›s›ndan ilk y›llara iliflkin
çarp›c› bir kaç örnek verece¤iz.

Örne¤in Türkiye deniz tafl›mac›-
l›¤› için gemi sat›n alacakt›r. Ancak
bunun için kredi vermezler Türki-
ye’ye. IMF ve emperyalistler Türki-
ye’yi karayolu tafl›mac›l›¤› için
yönlendirirler. Çarp›k kapitalizmi
gelifltirmek için karayollar›na ihti-
yaçlar› vard›r. O nedenle Menderes
hükümetinin ilk ifli karayollar› a¤›
kurmak için kredi almakt›r.(Ülke-
mizin yollar›n›n her dönem kan gö-
lü olmas› iflte bu politikalar›n sonu-
cudur.)

Yine Kemalist iktidar dönemin-
de s›n›rl› da olsa uçak ve makina sa-
nayi yat›r›mlar› vard›r. Emperyalist-
ler bunlar› da engellerler. Türki-
ye’ye biçtikleri misyon, “Bakkal,
manav ve kasap olmak” üzerine ku-
rulmufltur. Yani sanayisi olmayacak,
tar›m ve hayvanc›l›k ile s›n›rl› ve
montaj sanayisinden ibaret, d›fla ba-
¤›ml› çarp›k kapitalizm yarat›lacak-
t›r. O nedenle kimi fabrikalar› ka-
patt›r›rlar.

Asl›nda öncelikli hedefleri Ke-
malist dönemde ki, devletçilik poli-
tikas›d›r. Emperyalist sermayenin
önündeki tüm engelleri o nedenle
düzlemek istiyorlard›.

7 Eylül 1946 kararlar› ile yoksul
olan, al›m gücü olmayan halk daha
da yoksullaflm›flt›r. Kararlardan ön-
ceden haberi olan bir avuç speküla-
tör büyük vurgunlar vurmufltur. Bu
kararlar ile bir günde yeni zenginler
yarat›lm›flt›r Bir avuç emperyalist
tekel bu kararlar ile Türkiye’nin dö-
viz kaynaklar›na el atm›fl, ihtiyaç
olmad›¤› halde ellerindeki mallar›
Türkiye’yi borçland›rarak satm›fl-

lard›r.

Art›k, ipler IMF’nin eline geç-
mifltir. IMF’li dönem iflte böyle bafl-
lam›flt›r. Öyle ki, onlar ne isterlerse
düzen partilerine onu yapt›rmakta-
d›rlar. Hükümet kurmakta, ifllerine
gelmedi¤inde hükümetler bozmak-
tad›rlar.

IIMMFF ppoolliittiikkaallaarr››nnddaa bbiirr
ddöönnüümm nnookkttaass››;; 2244 OOccaakk
kkaarraarrllaarr›› vvee 1122 EEyyllüüll

IMF’nin yönetti¤i 62 y›l içinde
öyle dönüm noktalar› yafland› ki,
Türkiye bu y›llarda her aç›dan kufla-
t›ld›, IMF’den, emperyalizmden ha-
bersiz tek bir nefes alamaz oldu. ‹fl-
te bu dönemlerden biri de 24 Ocak
kararlar›n›n al›nd›¤› y›llard›r.

Düzen partileri, s›n›f mücadele-
sinin oldukça ileri düzeylerde oldu-
¤u o koflullarda, IMF’nin dayatt›¤›
kararlar› uygulamaya cesaret ede-
memifl, bunlar ancak 12 Eylül faflist
cuntas› koflullar›nda uygulanabil-
mifltir. 

Oligarflinin içinde bulundu¤u
kriz, 1975'ten itibaren giderek için-
den ç›kamad›¤› bir duruma gelmifl-
tir. 1978-79'a gelindi¤inde, oligar-
flik yönetim ekonomik ve siyasi aç›-
dan tam bir açmaz içindedir.

Her zamanki gibi oligarfli sorunu
d›fl borçla çözmeye çal›flt›. Bu ise
emperyalizme daha fazla ekono-
mik-siyasi ba¤›ml›l›kt›. 1978 Mart
ve 1979 Haziran aylar›nda uygula-
maya sokulan “IMF istikrar prog-
ramlar›" bu ba¤›ml›l›¤›n sonucu
olarak gündeme geldi. 

Eylül 1979 tarihli DEV-GENÇ
Dergisi'nin 4. say›s›nda bu gerçek
vurgulan›r; "CHP-Ecevit iktidar›
IMF'nin tüm flartlar›n› kabul etmifl,
devalüasyon % 100'ü aflm›flt›r. Pa-
hal›l›¤›n ve iflsizli¤in had safhaya
ç›kt›¤› böyle bir durumda...”

O y›llar›n ak›lda kalan görüntü-
lerinden biri yokluklar, k›tl›klar, ka-
raborsayd›. Emekçilerin ücretleri
dondurulmufl, zamlar ise pefl pefle
gelmeye bafllam›flt›.

CHP hükümeti IMF’nin dayatt›-

¤› koflullar› vakit geçirmeden uygu-
lamaya bafllam›flt›. Buna göre, yük-
sek devalüasyon, kamu harcamala-
r›n›n k›s›lmas› ve borçlar›n öden-
mesi program› uyguland›. 

Ecevit hükümeti, bu arada 115500
mmiillyyoonn ddoollaarr kk rreeddii aallaabbiillmmeekk iiççiinn
uluslararas› WELS-FARGO tekeli-
ne, Toprak Mahsûlleri Ofisi'nin ttaa--
rr››mm üürrüünnlleerriinnii rreehhiinnee vveerrddii.. 

IMF’ye teslim olmas› karfl›l›¤›n-
da yeni krediler alabilen Ecevit hü-
kümeti, böylelikle hükümette bir
dönem daha kalabildi. 2222 aayyll››kk iikkttii--
ddaarr›› ddöönneemmiinnddee EEcceevviitt,, üüçç ddeeffaa
IIMMFF''nniinn ddaayyaatttt››¤¤›› ""iissttiikkrraarr tteedd--
bbiirrlleerrii""nnii uuyygguullaadd››..

Görülece¤i gibi IMF, hükümet-
ler kuruyor, hükümetler düflürüyor-
du. Dolar›n egemenli¤i ile IMF iste-
di¤i kararlar› ald›r›yordu tüm hükü-
metlere.

24 Ocak'a kadar Türkiye IMF ile
1133 ssttaanndd--bbyy aannllaaflflmmaass›› yapt›. Bu flu
anlama geliyordu; yyaapp››llaann hheerr aann--
llaaflflmmaa bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nn ppeekkiiflflttiirriillmmeessii,,
eemmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerree yyeennii ttaavviizzlleerr
vveerriillmmeessii,, hhaallkk››nn ddaahhaa ççookk yyookk--
ssuullllaaflflmmaass›› ddeemmeekkttii.. Ve Türki-
ye’nin daha çok kuflat›lmas›yd›.

Dönemin IMF Türkiye Masas›
fiefi Woodward, dönemin ‹flletmeler
Bakan› Kenan Buluto¤lu'na flunlar›
söylüyordu;

"Bizi herkes, her ülke kendi içifl-
lerine kar›flmakla suçluyor ve öyle
görüyor. Ancak konunun iki yönü
var. Biri uluslararas› bankalar, di-
¤eri baflka ülkeler ve hükümetler.
Bankalar paralar› için güvence ar›-
yorlar. Ve önemli bir güvence ola-
rak bizi görüyorlar.

Hükümetler ise baflka bir yol iz-
liyorlar. Hiçbir hükümet kalk›p size
belli bir politikay› do¤rudan öner-
mez. Ama, bu önerileri gelip bize
söylüyorlar, gidip flunlar› söyleyin
diyerek. Bize empoze edilen politi-
kalar› da, biz size ve anlaflmaya
oturdu¤umuz ülkelere empoze et-
mek, aktarmak zorunday›z.” (IMF
K›skac›nda Türkiye, 1946-1980,
Yalç›n DO⁄AN, syf.18)

Yukardaki sat›rlar IMF’nin yeni-
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sömürge ülkelerde oynad›¤› rolü
aç›k olarak göstermektedir.

Oligarfli, o y›llarda yaflanan krizi
gidermenin tek yolunu IMF'ye bo-
yun e¤mekte, dayat›lan teslimiyeti
kabul etmekte buldu. Bunun sonucu
olarak IMF ile yeni bir anlaflma da-
ha imzaland›.

Ve Türkiye'nin IMF ile iliflkile-
rinde ba¤›ml›l›¤›n nerelere uzand›-
¤›n›n görülece¤i, tarihe "24 Ocak
Kararlar›" diye geçen ibretlik bir
belge olan “önlemler paketi” haz›r-
land›. Turgut ÖZAL ve Süleyman
DEM‹REL bu kararlar›n haz›rlan-
mas›nda önemli roller oynad›lar.
Emperyalizmin gözde iki ufla¤› mi-
marl›¤›n› yapt›klar› bu kararlar çer-
çevesinde ilk etapta Türk liras›n›n
de¤eri dolar karfl›s›nda % 48.6 ora-
n›nda bir develüasyonla düflürüldü.

24 Ocak Kararlar›, Türkiye’nin
eemmppeerryyaalliizzmmiinn aaçç››kk ppaazzaarr›› haline
getirilmesi plan›ndan baflka bir fley
de¤ildi. 

Ücret ve maafllar›n dondurulma-
s›n›n, giderek emekçileri bo¤az tok-
lu¤una çal›flt›rman›n, grevleri ya-
saklaman›n, yat›r›mlar› azaltman›n
ad›yd›. Yine bu kararlarla, e¤itim,
sa¤l›k gibi hizmetlere ayr›lan para-
lar azalt›lacakt›.

24 Ocak Kararlar›, peflpefle zam-
lar yap›lmas›, sürekli devalüasyon,
ülke üretiminin ucuza d›flar›ya sat›l-
mas›, yüksek faiz oranlar›yla halk›n
elindeki son kuruflun da elinden
al›nmas› anlam›na geliyordu. Nite-
kim, Demirel hükümeti bu kararlar›
uygulamay› göze alamam›fl, bu ka-
rarlar›n uygulanmas› için 12 Eylül
faflist cuntas›’n›n koflullar› yarat›la-
rak, süreç oraya do¤ru evrilmifltir.

O yan›yla 12 Eylül faflist cunta-
s›n›n örgütlenmesinde IMF’nin bu
yan›yla aç›k bir yönlendiricili¤i var-
d›r. IMF ayn› zamanda 12 Eylül’dür
demek yaln›fl olmasa gerekir.

YYiinnee EEcceevviitt,, yyiinnee IIMMFF
ppoolliittiikkaallaarr›› vvee 1199--2222 AArraall››kk
KKaattlliiaamm››

Cunta y›llar›ndan sonrada IMF
talimatlar› do¤rultusunda kararlar

al›nmaya devam edildi. IMF yine
bir çok kez dayatmalarda bulundu.
“‹stikrar tedbirleri” uyguland›. Ör-
ne¤in yine bu y›llar içinde tarihe ““55
NNiissaann kkaarraarrllaarr››”” diye geçen karar-
lar al›nd›. Bu kararlar›n bir yan›,
zam, enflasyon ve benzeri idi, di¤er
yan›nda ise, Erdemir, Tüprafl, Petrol
Ofisi gibi K‹T’lerin peflkefl kararla-
r› vard›. “5 Nisan kararlar›” emekçi-
lere karfl› ilan edilmifl bir savaflt›. 

IMF boyunduru¤unun bir biçimi
de kredi al›m›n› ölümüne koflullara
ba¤layan Stand-by anlaflmalar›yd›.
IMF ile ilk Stand-by anlaflmas› 1
Ocak 1961'de yap›ld›. 1997’e kadar
geçen 3366 yy››ll içinde 15 Stand-by an-
laflmas› imzaland›.

Türkiye’nin son 62 y›ll›k tarihi-
nin her karesinde IMF’yi ve onun
dayatt›¤› politikalar› görmek müm-
kündür. Partiler, baflbakanlar, hükü-
metler de¤iflse de bu gerçek hiç de-
¤iflmemifltir.

Kuflkusuz, IMF’nin dayatt›¤› ko-
flullar›n belki en çarp›c› olan› 24
Ocak kararlar›yd›. Ancak bu duru-
mun dünde kald›¤›, ya da buna ben-
zer dayatmalar›n olmad›¤› anlam›na
gelmez. IMF’nin varl›¤› bafll› bafl›-
na bir ba¤›ml›l›k iliflkisidir.

Nitekim IMF ile girilen her ilifl-
ki, her “istikrar paketi” sonuçlar› iti-
bar›yla emperyalist tekeller ve onla-
r›n uflaklar› için daha çok sömürü-
dür. Halk›n daha çok yoksullaflmas›,
daha çok çal›flt›r›lmas›, var olan tüm
haklar›n›n parça parça gasp edilme-
sidir.

IMF’nin dayatt›¤› paketlere iddi-
a ettikleri gibi “aacc›› rreeççeettee” deyip
geçifltirilemez. Bu tür bir tan›mlama
o kararlar› masum göstermek anla-

m›na gelir. Oysa dayat›lan her mad-
dede yeni do¤an çocuklar›m›z›n bi-
le borçlu do¤mas›na yol açacak ba-
¤›ml›l›k kararlar› demektir.

Onun için IMF dayatmalar›n›
uygulamak hükümetler aç›s›ndan
kolay olmam›flt›r. Devrimci müca-
delenin varl›¤› bu kararlar›n önünde
nesnel bir engel oluflturmufltur.
Özellikle devrimci mücadelenin bo-
yutlar›n›n yükseldi¤i y›llarda em-
peryalistler ve iflbirlikçileri, dayat-
malar›n› kolayca yürürlü¤e koya-
mam›fllard›r. 

Bu nedenle yeni IMF paketleri-
nin gündeme getirildi¤i her dönem
oligarflinin sald›r›lar› da alabildi¤i-
ne artm›fl, bu politikalar›n baflar›s›
için oligarfli katliam yapmaktan ge-
ri durmam›flt›r.

IMF ile iliflkiler ayn› zamanda
kanl› bir tarihin, halka yönelik zul-
mün tarihinin de ta kendisidir. 

‹flte bu kanl› tarihin bir parças›
19-22 Aral›k 2000’deki hapishane-
ler katliam›d›r. Yine Ecevit ve yine
IMF vard›r tarih sahnesinde. 19-22
Aral›k Hapishaneler katliam› o ne-
denle sadece hapishanelere yönelik,
s›radan bir katliam de¤ildir. Halk
düflman› Ecevit’in deyimiyle, “IIMMFF
ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn bbaaflflaarr››ll›› oollmmaass››”n›n
yolu bu katliamdan geçmektedir.

‹flte tam da bu koflullarda IMF’ye
3. niyet mektubu gönderildi. Yeni ta-
ahhütlerde bulunuldu. IMF’den kre-
di almak, IMF program›n› uygula-
mak için kendilerini kan›tl›yorlard›
katliamla ayn› zamanda.

K›sacas›, Ecevit devrimci hare-
ket Anadolu topraklar›ndan “silin-
medikçe” IMF’nin emperyalist po-
litikalar›n›n baflar› flans›n›n olmad›-
¤›n› anlatmak istemifltir. O nedenle
bu katliam›n hamisi, IMF’dir, Dün-
ya Bankas›’d›r...

Bu gerçekler sonucudur ki, y›l-
lard›r “IMF’nin Yönetti¤i De¤il, Ba-
¤›ms›z Türkiye” fliar›yla mücadele
veriyoruz. Zira IMF’nin varl›¤› 3
y›lda bir imzalanan anlaflmalara in-
dirgenemez. IMF demek, 6622 yy››llll››kk
eessaarreett,, 6622 yy››llll››kk ssöömmüürrüü,, 6622 yy››llll››kk
bbaasskk››,, iiflflkkeennccee,, kkaattlliiaamm ddeemmeekkttiirr..
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IMF’nin dayatt›¤› paketlere
iddia ettikleri gibi “aacc››

rreeççeettee” deyip geçifltirilemez.
Bu tür bir tan›mlama o

kararlar› masum göstermek
anlam›na gelir. Oysa dayat›-
lan her maddede yeni do¤an
çocuklar›m›z›n bile borçlu

do¤mas›na yol açacak
ba¤›ml›l›k kararlar› demektir.

IMF ÖNÜNDE D‹Z ÇÖKENLER



Zulmün, açl›¤›n, sefaletin so-
rumlular› ‹stanbul’da toplan›yor.
Dünya halklar›na kan kusturan, mil-
yonlarca insana ac› çektiren, yok-
sullu¤un sorumlular› yeni kararlar
almak için ‹stanbul’da bir araya ge-
lecekler.

Onlara, “Hofl geldiniz!” deme-
yece¤iz! Anadolu insan›n›n misafir-
perverli¤i bilinir. Ama onlar› misa-
firimiz olarak görmüyoruz. 

O nedenle onlar› lay›k olduklar›
biçimde, “IMF Defol!”, “Dünya
Bankas› Defol!” diye karfl›layaca-
¤›z. ‹stanbul onlar›n çiftli¤i de¤ildir.
Topraklar›m›z› alçakça hesaplar›
için kullanmalar›na sessiz kalmaya-
ca¤›z.

Onlar›n yeni kararlar›yla, halkla-
ra, daha çok yoksulluk, daha çok
açl›k, daha çok iflsizlik yaflatmalar›-
na karfl› llaanneettiimmiizzii ya¤d›raca¤›z. 

Barikatlar arkas›nda korumaya
al›nm›fl, Kongre merkezinde yapa-
caklar toplant›lar›n›. Binlerce polis
taraf›ndan korunacaklar. Ama ne
barikatlar, ne binlerce polisin koru-
mas› alt›nda da huzur bulamayacak-
lar. 

AKP iktidar› ‹stanbul’u onlar›n
ayaklar› alt›na serebilir, rahatlar›
için her tür konforu sa¤layabilir; biz
halklar›n öfkesini ya¤d›raca¤›z
üzerlerine. Seyirci olmayaca¤›z.

Seyirci olmak demek, onlar›n
suçlar›na ortak olmak demektir. Se-
yirci olmak demek, hergün açl›ktan,
hastal›ktan ölen binlere, yeni binler
kat›lmas›na sessiz kalmakt›r. 

On y›llard›r dünya halklar›n›n
kan›n› emen, her türlü ac›lar yaflatan
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n suç

dosyas› kabar›kt›r.

Dünyada öyle bir düzen kurdular
ki; HHEERRGGÜÜNN 55 YYAAfifiIINN AALLTTIINN--
DDAAKK‹‹ 3344 BB‹‹NN ÇÇOOCCUUKK AAÇÇLLIIKK--
TTAANN VVEE HHAASSTTAALLIIKKTTAANN ÖÖLL--
MMEEKKTTEEDD‹‹RR!!

Onlar›n 13 bin tetikçisi ‹stan-
bul’da gününü gün ederken, lüks
otellerde a¤›rlan›rken, her gün 34
bin çocuk onlar›n yaratt›¤› düzenin
sonucu ölmektedir.

Hem de açl›ktan ve hastal›ktan.
Onlar›n kalaca¤› 1 hafta içinde, 223388
bbiinn ççooccuukk öölleecceekk!! Bir Anadolu fleh-
rini gözünüzün önüne getirin! Em-
peryalist tekellerin vahfli sömürüsü
devam etsin diye her hafta bbiirr flfleehhiirr
bbüüyyüükkllüü¤¤üünnddee nüfus ölmektedir.
Bir flehir haritadan silinmektedir.

Elbette düzenlerinin yaratt›¤›
tahribat sadece bunlarla s›n›rl› de-
¤ildir!

Yine HHEERRGGÜÜNN AAÇÇLLIIKKTTAANN,,
TTEEMM‹‹ZZ SSUU BBUULLAAMMAADDII⁄⁄II ‹‹ÇÇ‹‹NN
SSUUDDAANN GGEEÇÇEENN HHAASSTTAALLIIKK--
LLAARRDDAANN VVEE AAIIDDSS’’TTEENN 5500 BB‹‹NN
KK‹‹fifi‹‹ ÖÖLLMMEEKKTTEEDD‹‹RR......

Onlar›n, ‹stanbul’da kald›klar› 1
hafta içinde siyah›, melezi, sar›s›,
beyaz› ile 335500 bbiinn kkiiflflii öölleecceekk. 2
Anadolu flehrindeki nüfus kadar in-
san; 22 flfleehhiirr,, 11 hhaaffttaa iiççiinnddee yyookk oollaa--
ccaakk!!

On y›llard›r ald›klar› kararlar,
dayatt›klar› politikalar ile bu tablo-
yu yaratt›lar. Onun için emekten,
haktan, halktan, adaletten yanay›m,
diyen herkes, onlara “DDEEFFOOLL” de-
melidir. Diyebilmelidir. Halklara
yeni ac›lar yaflatmalar›na sessiz kal-
mamal›y›z.

Onlar kanl› çizmeleri ile arkala-
r›nda büyük ac›lar b›rakarak, em-
peryalist merkezlerden, Ameri-
ka’dan, ‹ngiltere’den, Alman-
ya’dan, zenginliklerini on y›llard›r
talan ettikleri Kolombiya’dan, Ek-
vador’dan, Endonezya’dan, Ken-
ya’dan, Güney Kore’den, M›s›r’dan
kanl› planlar› ile ç›k›p geliyorlar. 

Ekvador’da Texaco petrol tekeli-
nin ç›karlar› için, onbinlerce yerliyi
ölüme, halk› açl›¤a mahkum ettiler.
Ya¤mur ormanlar›n›, doymak bil-
mez h›rslar› için kirlettiler, ya¤ma-
lad›lar.

Endonezya’da “komünizmle
mücadele” ard›na gizlenerek, y›llar-
ca milyonlarca insan›n kan›n› emdi-
ler. 

Onlar›n kanl› sömürüsü ve ya¤-
mas›n› M›s›r’da, Fas’ta, Kolombi-
ya’da, Kenya’da, Bolivya’da, Gü-
ney Kore’de, Arjantin’de ve daha
onlarca ülke’de gördük, izledik. 

fiimdi ‹stanbul’da halklara yeni
ac›lar yaflatmak için bir araya gele-
cek ve yeni sald›r› planlar› yapacak-
lar.

IMF ve Dünya Bankas› tüm ezi-
len dünya halklar›n›n düflman›d›r.
Düflman›d›rlar, çünkü 64 y›ld›r La-
tin Amerika’dan Asya’ya, Afri-
ka’dan Ortado¤u’ya kadar hemen
her yerde halklar›n kan›n› emdiler.

64 y›lda IMF reçeteleriyle tek
bir “ülkenin kurtuldu¤una “dair tek
bir örnek yoktur. Tersine hangi ül-
keye girmifllerse mutlaka orada o
ülke y›llarca sömürülmekten, d›fl
borç ödemekten kendini kurtarama-
m›flt›r.

En az›ndan Türkiye’ye 62 y›ld›r
yaflat›lanlar buna örnektir. IMF ve
Dünya Bankas› ile Türkiye halk›,
açl›¤›, iflsizli¤i, k›tl›¤›, kuyruklar›
sefaleti yaflam›fl ve yaflamaya de-
vam etmektedir. Yoksullu¤umuzun
sorumlusu elbette onlard›r.

O nedenle IMF ve Dünya Ban-
kas›na “DDEEFFOOLL”demeli, onlara bu
topraklarda yer olmad›¤›n› hayk›r-
mal›y›z!

Dünya Halklar›n›n Kan›n› Emen 
IMF, Dünya Bankas› Defol!

IIMMFF’’nniinn,, DDüünnyyaa BBaannkkaass››’’nn››nn
1133 bbiinn tteettiikkççiissii ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa llüükkss
ootteelllleerrddee aa¤¤››rrllaann››rrkkeenn,, oonnllaarr››nn
ttooppllaanntt››llaarr yyaappaaccaa¤¤›› 11 hhaaffttaa iiççiinn--
ddee,, 223388 bbiinn ççooccuukk oonnllaarr››nn kkaarraarr--
llaarr›› ssoonnuuccuunnddaa aaççll››kkttaann öölleecceekk!!
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Kad›n, erkek, genç, yafll›... bin-
lerce flehit verdik Kurtulufl savafl›n-
da. Söküp att›k emperyalistleri top-
raklar›m›zdan.

Binlerce flehit pahas›na kovdu-
¤umuz emperyalistlere, 1946’larda
Milli fief ‹smet ‹nönü taraf›ndan ka-
p›lar tekrar araland›. DP iktidar›nda
Adnan Menderes ile iflbirlikçilik
köklefltirildi. Ekonomik, askeri, si-
yasi her alanda ülkemiz emperya-
listlerin hizmetine sokuldu. Oligar-
flinin temsilcileri iflbirlikçi iktidarlar
o günden bugüne 60 y›ld›r adeta ya-
r›flt›lar birbirleriyle: ““BBuu üüllkkeeyyii eenn
iiyyii bbeenn ppaazzaarrllaarr››mm”” diye. 

OOnnllaarr ddeemmiiflflttii kkii;; Türkiye’yi
““KKüüççüükk AAmmeerriikkaa”” yapaca¤›z.

Topraklar›m›z› Amerika’n›n as-
keri üssü haline getirdiler. Ülkemi-
zin bir çok yerinde Amerikan üsleri,
NATO karargahlar› kuruldu. Ordu,
emperyalizme karfl› kurtulufl savafl›
vermifl ulusal ordu olmaktan ç›kar-
t›ld›, eemmppeerryyaalliizzmmiinn iiflflggaall oorrdduussuu--
nnaa dönüfltürüldü. 

Emperyalistlerin iste¤i do¤rultu-
sunda kontrgerillay› örgütlediler. 

Komünizme karfl› Amerika’n›n
jandarmal›¤›n› yapt›lar. FBI’y›, CI-
A’yi  içimize soktular. Ve emperya-
list ajanlar ülkemizde fink atmaya
bafllad›. 

DDeeddiilleerr kkii;; “Her mahallede bir
milyoner yarataca¤›z.” 

Emperyalistlerin sömürü kuru-
mu IMF’yi, Dünya Bankas›n› ülke-
mize soktular. Ülkemizi bboorrçç bbaattaa--
¤¤››nnaa bbaatt››rrdd››llaarr. Halk›n kan›n›, ili-
¤ini sömüren iflbirlikçi tekelleri ya-
ratt›lar. ‹flsizlerden ve açlardan bir
ordu oluflturdular. 

Altm›fl y›lda iflbirlikçi tekeller
arac›l›¤›yla ülkemizi, emperyaliz-
min ya¤ma alan›na dönüfltürdüler . 

DDeeddiilleerr kkii,, “demokrasi getire-

ce¤iz.”

Demokrasi maskesi alt›nda fa-
flizmi örgütlediler. Halk›n en de-
mokratik taleplerine bask›yla, terör-
le, katliamlarla cevap verdiler. 

Menderes’inden Tayyip Erdo-
¤an’›na kadar gelmifl geçmifl tüm
iktidar sahipleri, Demirel’i, Ece-
vit’i, Erbakan’›, Türkefl’i, Özal’›,
Baykal’›, Çiller’i, Bahçeli’si... hep-
si emperyalizme uflakl›kta kusur et-
mediler. Daha partilerini kurarken
Amerika’ya biat edeceklerinin gü-
vencesini verdiler. 

Bugün AKP arac›l›¤›yla iflbirlik-
çilik çok daha ileri boyutlarda çok
daha aleni sürdürülmektedir. 

Satmad›klar›, ya¤malamad›klar›
bir fley b›rakmad›lar. S›ra, sahillere,
da¤lara, ›rmaklara geldi.

Diyorlar ki, “Türkiye Ameri-
ka’n›n Stratejik orta¤›d›r.” 

Biz diyoruz ki; hay›r, Türkiye
oligarflisi Amerika’n›n ufla¤›d›r.
Amerika’n›n Ortado¤udaki ç›karla-
r›n›n bekçisidir. “Stratejik ortakl›k”
yalan›n›n arkas›na s›¤›narak ülke-
mizi, Amerikan’›n Irak halk›na ve
Afganistan’a karfl› yürüttü¤ü sava-
fl›n üssü haline getirdiler. ‹ncirlik
üssünden kalkan Amerikan savafl
uçaklar› Irak ve Afgan halk›n›n te-
pesine bomba ya¤d›r›yor. Halk›n
evlatlar›n› Amerikan tekellerinin ç›-
karlar› için Afganistan’da savafla
sürüyorlar. Stratejik ortakl›k yalan›,
oligarflinin uflakl›¤›n›n maskesidir.

BBiizz ddiiyyoorruuzz kkii;; Bu ülke sahipsiz
de¤il. Bu ülke bizi! Ülkemizden
emperyalistleri kovana dek, ba¤›m-
s›z bir ülke olana dek savaflaca¤›z.
Bu ülkede halk var, devrimciler var.
Bir avuç asala¤a, iflbirlikçi sömürü-
cülere ülkemizi b›rakmayaca¤›z.
Emperyalizm iflbirlikçilerinin ikti-
darlar›na son verilecek; halk›n ikti-
dar›n› kuraca¤›z. 

Halk›n iktidar›nda; Baflta
NATO olmak üzere sald›rgan
paktlardan ç›k›lacak, sald›rgan
amaçl› her türlü anlaflma iptal
edilecektir.  Topraklar›m›za
yerleflmifl ttüümm eemmppeerryyaalliisstt
üüsslleerr kkaalldd››rr››llaaccaakktt››rr..

BBiizz ddiiyyoorruuzz kkii;; Demokra-
tik Halk ‹ktidar›nda üretici güçlerin
geliflmesinin ve ülke kalk›nmas›n›n
önünde engel olan eemmppeerryyaalliizzmmiinn
eekkoonnoommiikk vvee ssiiyyaassii ttaahhaakkkküümmüünnee
ssoonn vveerreeccee¤¤iizz.. Oligarflik güçlere ait
tekeller, onlar›n denetimindeki tüm
üretim üniteleri kamulaflt›r›lacakt›r. 

IIMMFF,, DDüünnyyaa BBaannkkaass››,, OOEECCDD
gibi emperyalist kurulufllara üye ve
ba¤›ml› olmaktan ç›k›lacak; ülke-
mizi emperyalizme ba¤›ml› hale ge-
tirecek türde dd››flfl bboorrççllaannmmaallaarraa
son verilecektir. 

HHaallkk››mm››zz;;

Amerikanc›l›kta, uflakl›kta s›n›r
tan›mayan AKP iktidar›n›n yalanla-
r›na kanmay›n. 

‹ktidarda kalabilmek için her fle-
yi satar AKP’liler. Yeralt›, yerüstü
tüm zenginliklerimizi emperyalist-
lerin ya¤ma ve talan›na açt›lar. Bir
avuç iflbirlikçi tekelle ya¤mal›yorlar
ülkemizi. 

AKP iktidar›n›n dincili¤i de ya¤-
ma ve talan düzeninin dincili¤idir.
“Paran›n dini iman›, milliyeti ol-
maz” diyen bizzat o partinin Genel
Baflkan› ve bu ülkeyi yöneten bafl-
bakand›r. Herfleyi satt›klar› gibi ç›-
karlar› için onu da sat›yorlar. Onla-
r›n müslümanl›¤› Amerikanc› müs-
lümanl›kt›r. Amerika, Irak’ta, Afga-
nistan’da müslümanlar› katlederken
onlar katliamc› Amerikan’›n yan›n-
da yer almaktad›r. ‹ncirlik üssünü
Müslüman halk› katletmek için kul-
land›rmaktad›rlar. 

‹flte ONLAR’›n yapt›klar›, iflte
B‹Z‹M yapacaklar›m›z; 

‹flte bir yanda emperyalizme
ppeeflflkkeeflfl,, bir yanda emperyalizme
karfl› ssaavvaaflfl!! ‹flte bir yanda vvaattaann
hhaaiinnllii¤¤ii,, bir yanda vvaattaannsseevveerrlliikk!!
Bir yanda bbaa¤¤››mmll››ll››kk,, bir yanda bbaa--
¤¤››mmss››zzll››kk!!

Herkes kendi saf›n› seçmelidir. 

OONNLLAARR
ülkemizi emperyalistlerin üssü yapt›lar

BB‹‹ZZ
emperyalistleri ülkemizden kovaca¤›z!
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IMF ÖNÜNDE D‹Z ÇÖKENLER



“ABD askerinin Irak'tan çekilme
plan› kapsam›nda tank, top, hum-
mer jeepler ile di¤er askeri araçlar-
dan oluflan 1100 bbiinn parçal›k kontey-
n›r›n, ‹skenderun Liman›'na, 11000000
TIR'›n dönüflümlü çal›flmas›yla 55
bbiinn sseeffeerrddee çekilmesi planlan›yor.”
(DenizHaber 21 Eylül 2009)

Amerikal› yetkililer, bu operas-
yonu tamamlamak için, ‹‹sskkeennddee--
rruunn LLiimmaann››'nda gereken inceleme-
leri  yapt›lar. 1122 kkiiflfliilliikk bbiirr AAmmeerrii--
kkaann hheeyyeettii limanlar›, depolar›, yol-
lar› teftifl etti ve kendileri için en uy-
gun alanlar› seçti. 

‹skenderun liman›ndaki 4 antre-
podan ikisi, araç ve malzemeler için
de ayr›ca bir saha Amerikal›lara ki-
ralanacak. Amerikan askerlerinin
kalaca¤› bölgeye TEDAfi’›n ona-
y›yla 2200 ggüünn öönnccee eelleekkttrriikk bbaa¤¤llaann--
dd›› bile. Uflaklar, efendileri gelme-
den çoktan haz›rl›klara bafllam›fllar-

d›!

Bilindi¤i gibi, 142 bin Amerikan
askeri, ‹ncirlik üzerinden sevkedile-
cek; askerler, Anadolu’da bir hafta
“misafir” edilecek.. Yankeeler tatil-
lerini canlar›n›n istedi¤i gibi yapa-
caklar. Elbette katliamc›lar, Yanke-
e’ler, bbiizziimm ddee¤¤iill,, AAKKPP’’nniinn mmiissaaffii--
rrii.. AKP hükümeti, dört gözle Yan-
kee’lerin geliflini bekliyor. 

*

‹ncirlik üssü’nün önümüzdeki
günlerde bir büyük opeasyona daha
ev sahipli¤i yapaca¤› belli oldu. 

IIrraakk’’ttaann ççeekkiilleecceekk aasskkeerrii mmaall--
zzeemmeenniinn yyüüzzddee 4400’’ll››kk bbööllüümmüünnüü
‹‹nncciirrlliikk üüzzeerriinnddeenn AAffggaanniissttaann’’aa
sseevvkkeeddiilleecceekk.. 

Bir Amerikan askeri heyetinin,
Mersin-Afganistan aras›ndaki yolun
bu devasa sevkiyat için uygun olup
olmad›¤› konusundaki testlerini ta-
mamlad›¤› aç›kland›. Irak’ta Irak
halk›n› katleden silahlar, flimdi Af-
gan halk›n› katletmek üzere Afga-
nistan’a sevkediliyor. 

Yoksul müslüman Afgan halk›,
“Allah’›n izniyle!” de¤il,
AAKKPP’’NN‹‹NN ‹‹ZZNN‹‹YYLLEE ‹ncirlik’ten
tafl›nacak silah ve cephaneyle vuru-
lacak. AKP’nin izniyle, ‹‹sskkeennddee--
rruunn’’ddaann AAffggaanniissttaann’’aa bbiirr KKAATTLL‹‹--
AAMM YYOOLLUU döfleniyor. Bu katliam
yolu üzerinden yaln›zca Amerikan
askerleri, askeri malzemeleri de¤il
880055 TTSSKK aasskkeerrii ddee Afganistan’a
gidecek.

AKP iktidar› bütün bu hizmetle-
riyle, Afgan halk›n›n katledilmesin-
de ABD’nin suç orta¤›d›r. 

‹‹nncciirrlliikk TTeerröörr ÜÜssssüü,, ABD’nin
Afganistan’daki iflgalinde ve
ABD’nin bölgeye iliflkin yeni sald›-
r› ve katliam politikalar›nda daha
aktif olarak kullan›lacakt›r. ‹ncirlik,
bundan sonra bölge halklar› üzerin-
de Irak savafl›ndan önceki konu-
mundan çok daha etkili bir rol oy-
nayacakt›r. 

AKP iktidar›, aç›kça görülüyor
ki, Amerikan iflbirlikçili¤inde s›n›r
tan›m›yor ve tan›mayacak. 

Genelkurmay Baflkan›
‹lker Baflbu¤,  bayramlafl-
ma nedeniyle gitti¤i Mar-
din’in Nusaybin ilçesin-
deki s›n›r birli¤inde, or-
duda her ilden askerlerin
oldu¤unu söyleyip “iflte
millilik bu.. Bu tablo bu
ordunun milli oldu¤unu
gösterir..” diyordu.

Ordu’nun milli olup olmad›¤›n›n k›stas›, orduda
Türklerden baflkas›n›n olup olmamas› de¤ildir. Türki-
ye’de askerlik zorunlu oldu¤u için do¤al ki, orduda her
yöreden, her milliyetten ve inançtan insan olacakt›r. 

Baflbu¤ gerçekleri çarp›tmaktad›r. Millili¤in ve gay-
ri millili¤in tek göstergesi vard›r: eemmppeerryyaalliizzmmddeenn bbaa--
¤¤››mmss››zz mm››ss››nn?? EEmmppeerryyaalliizzmmee bbaa¤¤››mmll›› mm››ss››nn??

Türkiye, emperyalizme ba¤›ml› oldu¤una göre, bu
ordu y›llard›r emperyalistler ad›na görev yapt›¤›na göre

hangi milli ordudan söz edilmektedir?

Ayr›ca Baflbu¤, millilik konusunda bu kadar tutarl› ise

hiç uzatmaya gerek yoktur. Süleymaniye’de bafllar›na çu-

val geçiren Amerikal›lar›n karfl›s›na dikilebilir mi Bafl-

bu¤? ‹ncirlik’te “egemenlik hakk›”na sahip ç›kabilir mi?

Millilik bir tav›r ve emperyalizme karfl› olmakt›r.

“Milli ordu” acaba 1945’den bu yana, emperyalizme kar-

fl› tek kurflun s›kt› m›? Kendisine yap›lan afla¤›lamalara,

ambargolara, dayatmalara tek bir direnifl gösterdi mi?

Baflbu¤ önce ‹ncirlik önünde göstermelidir kendini!

Emperyalizme uflakl›k yapanlar›n millilik gösterileri

inand›r›c› olmaktan uzakt›r. 

Y›llard›r “Ba¤›ms›z Türkiye” için mücadele eden

devrimcileri, vatanseverleri katleden, Genelkurmay

baflkanlar›n›n ““IIMMFF’’ssiizz yyaappaammaayy››zz”” diye demeçler ver-

di¤i, NATO’ya ba¤›ml›, ABD izni olmaks›z›n tek bir

ad›m atamayan bir ordu, ucuz millilik gösterileri ile

kimseyi aldatamaz. 

Millili¤inizi, oorada dde¤il, ‹‹ncirlik’te ggösterin!

‹NC‹RL‹K YEN‹ KATL‹AMLARA
YATAKLIK ED‹YOR... 
AKP’nin izniyle döflenen katliam yolu
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Genelkurmay Baflkan› ‹l-
ker Baflbu¤, Milliyet Gazetesinden
Fikret Bila’n›n Afganistan’la ilgili
sorular›na iflte yukar›da aktard›¤›-
m›z cevab› verdi. (Milliyet, 23 Eylül
2009)

Baflbu¤ gayet piflkince diyordu
ki, “bu yanl›fl biliniyor”!

PPeekkii nneeddeenn yyaannll››flfl bbiilliinniiyyoorr??
Kim verdi o bilgileri? Kim yapt›
“Afganistan’a savaflmak için gitmi-
yoruz” aç›klamalar›n›?..  Sekiz y›l
boyunca kim gönderdi askerleri Af-
ganistan’a. 

Türkiye Afganistan’a, iflgalin
bafl›ndan beri asker gönderiyor. ‹ki
dönem Uluslararas› Güvenlik Des-
tek Gücü’nün (ISAF) komutanl›¤›n›
yapt›. Fakat bugüne kadar, gerek
AKP hükümeti, gerekse de TSK ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamalarda Af-
ganistan’da Türk ordusunun ““mmuu--
hhaarriipp”” birlik bbuulluunndduurrmmaadd››¤¤›› söy-
lendi. TSK’n›n, Afganistan’›n ““hhuu--
zzuurruu vvee iimmaarr›› iiççiinn”” orada bulundu-
¤u aç›klan›yordu. Daha geçti¤imiz
günlerde D›fliflleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu, yeni gönderilecek as-

kerlerin Afganistan da; ““mmuuhhaarriipp
aasskkeerr”” olarak görev yapmayaca¤›n›
aç›klam›flt›. 

E¤er, halk yanl›fl biliyor idiyse,
bu bakanlar›n ve generallerin HAL-
KA YALAN SÖYLEMELER‹N‹N
SONUCUDUR. 

Bu kkadar› yyetmez:
Yanl›fl bbiliyorsak ttam 
do¤rusunu ssöyleyeceksiniz.

Y›llarca halk kand›r›ld›. TSK’-
n›n Afganistan’da okul, sosyal tesis
yapt›¤› söylendi. 

D›fliflleri Bakan› iken Abdullah
Gül, “tarihten kaynaklanan dostane
iliflkiler içinde bulunduklar› bu ül-
kenin yeniden huzura kavuflmas›
için elimizden gelen yard›m› yap-
maya devam edece¤iz” demiflti.
(Yürüyüfl, 4 fiubat 2007, say›: 90) 

Gerek TSK, gerekse AKP hükü-
meti hep bu tür yalanlarla halk› kan-
d›rd›lar. fiimdi “yyaannll››flfl bbiilliinniiyyoorr””

diyor Baflbu¤. Baflbu¤, yanl›fl› dü-
zeltmiyor, bugüne kadar söyledikle-
ri yalan›n üstünü örtmeye çal›fl›yor. 

Peki neden Baflbu¤ böyle bir iti-
rafta bulundu flimdi? ABD, Afga-
nistan’da direnifl karfl›s›nda bata¤a
sapland›kça iflbirlikçilerinden daha
fazlas›n› istiyor. Muhtemeldir ki ya-
k›nda “Mehmetçikler”in de cesetle-
ri gelecek. Ve art›k “muharip birlik
bulundurmuyoruz” yalan›yla kand›-
ramayacaklar. Onun için Baflbu¤
böyle bir aç›klama yap›yor. 

Ama söylenen yetmez. 

MMaaddeemm,, “ISAF 1’den beri”, ya-
ni y›llard›r orada muharip birlik var:

OO zzaammaann aaçç››kkllaayyaaccaakkss››nn››zz::

O muharip birlikler bugüne ka-
dar Afganistan’da ne yapt›? Aç›kla-
yacaks›n›z. Bugüne kadar hangi
katliamlara kat›ld›n›z, aç›klayacak-
s›n›z. 

‹flgalci Amerikal›larla, ‹talyan-
lar’la, ‹ngilizler’le, Almanlar’la
hangi operasyonlar› gerçeklefltirdi-
niz? ‹‹flflkkeennccee konusundaki eennggiinn
tteeccrrüübbeelleerriinniizzii Afganistan’›n hangi
hapishanelerinde kulland›n›z? Aç›k-
layacaks›n›z. 

Gerilla takibi konusundaki tec-
rübelerinizi Afganistan’›n hangi
da¤lar›nda kulland›n›z? TSK, AKP,
bunlar› da aç›klamal›d›r. TSK’n›n
tecrübeli “muharip” birlikleri, müs-
lüman Taliban militanlar›n›n kkuullaakk--
llaarr››nnddaann ddaa kkoolleekkssiiyyoonn yyaapp››yyoorr
mmuu?? Aç›klay›n. 

Türkiye hhalk›! Baflbu¤’un

aç›klamas›, s›radan bir bilgilendir-
me de¤ildir. 

Afganistanda mmuuhhaarriipp olmak
ne demek?

Afganistan’da muharip olmak,
yoksul Afgan halk›n› katletmektir

Afganistanda muharip olmak
emperyalistler ad›na halk›n emper-
yalizme karfl› direniflini ezmeye ça-
l›flmakt›r. 

Türkiye Ordusu ve AKP Hükü-
meti, yoksul ve iflgal alt›ndaki Af-
gan halk›n›n direnifli karfl›s›nda
AAmmeerriikkaa’’yyllaa aayynn›› ssaaffttaadd››rr.. 

Kald› ki, muharip olup, olmama-
n›n da önemi yoktur. TSK; bir hal-
k›n vatan›n› iflgal eden, binlercesini
katleden emperyalistlerin ç›karlar›
için oradad›r. Esas olan budur. 

2008 fiubat ay›nda ABD, Milli
Savunma Bakanl›¤›’na, bir yaz›
göndererek ççaatt››flflmmaa bbööllggeelleerriinnee aass--
kkeerr ggöönnddeerriillmmeessiinnii iisstteemmiiflflttii.. So-
nuç ne oldu, halk bilmiyor. Halktan

Amerikanc› Ordunun Genelkurmay Baflkan› Bugüne
Kadar Halk› Kand›rd›klar›n› ‹tiraf Etti

BBiillaa:: MMuuhhaarriipp bbiirrlliikk ggöönnddeerrmmeemmiizz ssöözz
kkoonnuussuu mmuu??

BBaaflflbbuu¤¤:: KKaabbiill BBööllggee KKoommuuttaannll››¤¤››’’nn››
11 KKaass››mm’’ddaa aallaaccaa¤¤››zz.. TTüürrkkiiyyee’’nniinn
AAffggaanniissttaann’’ddaa IISSAAFF 11’’ddeenn bbuu yyaannaa

mmuuhhaarriipp bbiirrllii¤¤ii vvaarr.. BBuu yyaannll››flfl bbiilliinniiyyoorr..

Türkiye HHalk›!
Türkiye ordusunun Afgan halk›n›n
emperyalizme karfl› kurtulufl
savafl›n› ezmek için kullan›lmas›na
sessiz kalmayal›m!
Halk›n çocuklar›n›n Afganistan’da
emperyalizmin hizmetinde
“muharip” yap›lmas›na izin
vermeyelim!

““AAffggaanniissttaann’’ddaa mmuuhhaarriipp bbiirrllii¤¤iimmiizz vvaarr””
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gizlendi. Fakat sonucun ne oldu¤u
Tayyip Erdo¤an’›n, Münih’te Ulus-
lararas› Güvenlik Konferans›’nda
yapt›¤› flu konuflmadan anlafl›lmak-
tad›r: ““UUlluussllaarraarraass›› ttoopplluumm AAffggaa--
nniissttaann’’ddaa kkaazzaannmmaakk zzoorruunnddaa......
YYaarrdd››mm vvee ddeessttee¤¤iimmiizzii ssüürrddüürreeccee--
¤¤iizz..”” (Yürüyüfl, 17 fiubat 2008, say›:
139) 

Destelerini NASIL sürdürdükle-
rini bugün Baflbu¤ itiraf ediyor: AAff--
ggaann hhaallkk››nnaa kkaarrflfl›› eemmppeerryyaalliizzmmiinn
mmuuhhaarriibbii oollaarraakk!!

CHP’lilerin vve ‘‘islamc›’
AKP’lilerin ““muharip”lere 
karfl› ssesi ç›km›yor!
Baflbu¤ “Afganistan’da ISAF

1’den bu yana muharip birli¤imiz
var” diyor. Düzenin muhalefet par-
tilerinden hiçbir ses ç›km›yor. Bu
bilgi neden halktan sakland›, den-
miyor? Diyemezler. Çünkü onlar da

Afganistan’da TSK’n›n ne yapt›¤›n›

çok iyi biliyorlar. OO kkaarraarrllaarr›› bbiirr--

lliikkttee aalldd››llaarr.. Hep birlikte kand›r-

maktad›rlar halk›. 

Amerika iflbirlikçi AKP’ye Af-

ganistan’da nas›l ihtiyaç duyduysa

öyle kulland› bugüne kadar ve kul-

lanmaya devam ediyor. “Müslüman
AKP” ve “Müslüman Türk askeri”
emperyalistlerin Afganistan’daki

““kk››nnaall›› kkeekkllii¤¤ii””dir.

Bir NATO komutan› flöyle de-

mektedir: “Özellikle Türklere ihti-
yac›m›z var. Bunun kafirlerin islam
ile savafl› olmad›¤›n› göstermeli-
yiz.” demiflti. Emperyalizm, müslü-

manl›¤›, müslüman Afgan halk›n›n

direniflini k›rmak ve emperyalist ifl-

gale boyun e¤dirmek için kullan-

maktad›r; AKP ve TSK da “müslü-

man”l›klar›n› aç›kça KULLAN-

DIRTMAKTADIRLAR. 

AKP, gerek Ortado¤u’da, gerek-
se Afganistan’da “müslüman”l›¤›
da AAmmeerriikkaann››nn hhiizzmmeettiinnee sokmufl-
tur. Geçmiflte komünizme karfl› kul-
land›rd›lar kendilerini. Bugün de
Amerikan emperyalizmine karfl›
Müslüman halklar›n öfkesini yumu-
flatmak için sonuna kadar kulland›r-
maktad›rlar. 

AKP’nin müslümanl›¤› sahtedir.
Irak’ta 1 milyonun üzerinde müslü-
man katledilmifltir. Müslüman Irak
halk› katledilirken AKP, Amerikan
iflgalini desteklemifl ve üsleri Ame-
rikan›n kullan›m›na açarak katliam-
lara ortak olmufltur.

Tayyip; “Uluslararas› toplum
Afganistan’da kazanmak zorunda”
derken, aç›k ki, eemmppeerryyaalliissttlleerriinn
mmüüssllüümmaann AAffggaann hhaallkk››nnaa kkaarrflfl››
kkaazzaannmmaass››nn›› istiyor; TSK’n›n
“muharipleri” de iflte bunun hizme-
tindedir. 

Amerikan istihbarat
servislerinin geçen hafta

aç›klad›¤›, “2009 Ulusal ‹s-
tihbarat Stratejisi” program›,

dünyan›n nas›l dev bir kontrgerilla
faaliyetiyle karfl› karfl›ya oldu¤unu
somut rakamlarla gösterdi. 

Rapora göre 16 farkl› ABD istih-
barat örgütünde 220000 bbiinnddeenn fazla
ajan› çal›fl›yor. Bu örgütlerin y›ll›k
toplam bütçesi de 7755 mmiillyyaarr ddoollaarr.. 

Aç›klanan 75 milyar dolarl›k
bütçe elbette çok büyük bir miktar-
d›r. Fakat aç›klanan›n gerçek ra-
kamlar oldu¤u tart›fl›l›r. Gerçek
bütçelerini hiçbir zaman aç›klaya-
mazlar. Faaliyetleri gibi bütçeleri
de illegaldir. ‹llegal iflkence uçakla-
r›n›, gemilerini, kontrgerilla faali-
yetlerini, katliamlar›n› aç›klaya-
mazlar. 

Pentagon’u, CIA’s›, FBI’›... 16
ayr› gizli örgüt. Dünyan›n dört bir
yan›na da¤›lm›fl 200 binden fazla
istihbaratç›. Ne ifl yaparlar bunlar? 

Tek kelimeyle ifade edecek
olursak ABD gizli servisleri dünya

halklar› için TTEERRÖÖRR örgütleridir.
Hiçbir faaliyetleri meflru de¤ildir. 

Halklar›n mücadelesini bast›r-
mak için her türlü yönteme baflvur-
maktad›rlar. Kontrgerilla faaliyetle-
rinin karargah›d›rlar.  

Yeni-sömürgelerde iflkencecile-
rin e¤itilmesi, kontrgerillan›n ör-
gütlenmesi, iflbirlikçi iktidarlara
darbeler yapt›r›lmas›, suikastler,
psikolojik savafl yöntemleri gibi
tüm karfl›-devrimci savafl yöntem
ve teknikleri, Amerikan gizli ser-
vislerinin faaliyet alan›d›r. Onun
için bütçelerini de aç›klayamaya-
caklar› için bütçenin tamam›n› da
aç›klayamazlar. 

Yeni-sömürgelerde iflkencecileri
veya generalleri e¤itmek için kaç
milyar dolar harcad›klar›n› aç›kla-
yamazlar mesela. Latin Ameri-
ka’da, Türkiye’de, Afrika’da, kont-
rgerilla örgütlerine  kaç milyar do-
lar harcad›klar›n› aç›klayamazlar. 

Amerikan istihbarat örgütleri 4
y›lda bir “yeni stratejilerini” aç›kl›-
yorlarm›fl geleneksel olarak;

2005’de 4 y›ll›k temel strateji-
lerinin ““ddii¤¤eerr üüllkkeelleerrddee ddee--
mmookkrraassiinniinn ggeelliiflflmmeessiinnii tteeflflvviikk

eettmmeekk”” olarak aç›klam›fllar. Bunu
nas›l yapt›klar› ortada. “Demokra-
si” kavram›, art›k ABD için yalan-
lar›n›n üstünü örten bir maske bile
de¤ildir. 

Önemli olan Amerikan›n “ulu-
sal” ç›karlar›d›r. “Ulusal” ç›kar”
dedikleri de Amerikan tekellerinin
ç›karlar›d›r. Amerika’n›n sömürü
politikalar›n›n önünde engel olan,
ç›karlar›na ters düflen ülkeler, ör-
gütler Amerikan istihbarat teflkilat-
lar›n›n da hedefidirler. Yine Bush
dönemindeki gbi Amerika için
“tehdit” oluflturmaktad›r. Bu nokta-
da sürekli iflbirli¤i içinde oldu¤u
Rusya ve Çin gibi ülkeler de rapor-
da “Amerikan ç›karlar›na meydan
okuyan ülkeler” olarak tan›mlan-
maktad›r. As›l tehdit olarak gördük-
leri de ‹ran, Kuzey Kore gibi Ame-
rikan emperyalizmine boyun e¤me-
yen ülkeler, ve FARC’dan DHKP-
C’ye, Hamas’a kadar dünya çap›n-
da anti-emperyalist mücadele ve
eylemler içinde olan devrimci, ulu-
sal, islamc›  hareketleridir..

Halklara karfl› savafl büyüdükçe, 
halka karfl› savafl›n bütçesi de büyüyor!
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Adli t›p önünde özgürlük nöbe-
tine devam ediyoruz. Onlar, sinsi
ve kallefl bir biçimde “belge eksik”
yalanlar› ile bizi oyalamaya devam
ediyorlar. Ve tabi her geçen saat’in,
her geçen gün’ün Güler Zere’yi bi-
raz daha ölüme yaklaflt›rd›¤›n› bile-
rek yap›yorlar bunu.

Bir kez daha sabr›m›z› deniyor-
lar. Ama yan›l›yorlar! Ne yaparlar-
sa yaps›nlar, hangi taktiklere bafl-
vururlarsa baflvursunlar tavr›m›z
de¤iflmeyecek.

Bu yan›yla bir irade savafl›n›n
sürdü¤ünü biliyoruz. Adli t›p önün-
de günlerdir özgürlük nöbetini sür-
dürken, onlara da “Güler Zere’nin
özgürlü¤ünü almadan gitmeyece-
¤iz” diyoruz.

Biz ki, en zor koflullarda, kuflat-
malar için de büyük direnifli kesin-
tisiz 7 y›l sürdürdük. Tek bafl›na
kald›¤›m›z o koflullarda bile bir gün
olsun tereddüt etmedik.

Bugün de tereddütsüz Güler Ze-
re’nin özgürlü¤ü için özgürlük nö-
betine devam ediyoruz. Her sabah

geldiklerinde biz yine orda ola-
ca¤›z. Her akflam önümüzden
geçtiklerinde bizi görecekler.
Onlar evlerine gidecek bizse bi-
zim olan› almak için, Güler’in
özgürlü¤ü için orda olmaya de-
vam edece¤iz. 

“‹flte bugün o günlerden bi-
riydi. Güler Zere’yi ölüme gön-
deren Nur Birgen ile karfl›laflt›k.
Biz orda dururken arabas›yla
yan›m›zdan geçti. ‘HHeeppiimmiizz

GGüülleerriizz’’ iiflflttee...... O an göz göze
geliyoruz. Ama o yüzünü selpak-
la kapat›yor! Ve yoluna öyle de-
vam ediyor...”

Bizim aln›m›z ak, yüzümüz

aç›k. Onlarsa böyle yüzlerini gizle-

meye devam edecekler. Israrla ve

hiç tereddüt etmeden Güler Ze-

re’nin özgürlü¤ünü istemeye de-

vam edece¤iz. Adli t›p önünde öz-

gürlük nöbetini bu düflünceyle sü-

dürüyoruz.

“Gazi’den motosikletle kur-
yelik yapan bir kifli ziyaretçimiz
oldu ve gece nöbete kalmak iste-

di¤ini söyledi. GülerZere’nin
özgürlü¤ü için 1 gece uykusuz
kalmay› severek istedi. Hele ki-
mi arkadafllar›m›z gece nöbete
kal›p uykusuz uykusuz, sabah
06.30’da buradan ayr›l›p ifline
gidiyor, ifl dönüflü de gelip nöbe-
ti al›yor. Bunlard›r asl›nda bizi
ayakta tutan.”

Böylesine bir ba¤l›l›¤›, böylesi-
ne bir fedakarl›¤› onlar›n akl› al-
maz. Güler’in özgürlü¤ü için, onu
zulmün elinden çekip almak için
böylesine kararl›d›r insanlar.

Bu iradeyi yenemeyecekler. Bu
ba¤l›l›¤› engelleyemezler. Bu özve-
riyi anlayamazlar. Bir gece yar›s›
dayan›flma için gelenlerin sahiplen-
mesidir onlar›n korkusu.

Adli T›p önünde çokuz... Öz-
gürlük nöbetinde hemen her yafltan
insan› görebilirisiniz. Yafll›lar,

Balcal›; direniflimizle, Güler Zere ile ayr› bir anlam
kazand›. Bir yanda hasta yak›nlar›yla iç içeyiz, onlarla
paylaflt›¤›m›z çok fley oluyor.

Hastahaneler bir bak›ma düzenin aynas›d›r. Düzenin
tükenmiflli¤ini, halka yaflatt›klar›n›, halk›n çaresizli¤i-
ni, ac›lar›n› görüyor ve yafl›yoruz.

Direniflimiz bize ö¤retti¤i gibi halka da ö¤retiyor.
Direnmek, çaresizlik içinde bir alternatif. Oraya gelen-
ler baflta flafl›rsalar da bunu görüyorlar.

Balcal› günleri bir çok yeniyi yaratarak ilerliyor. Di-
reniflin zaman›, yeri önceden belirlenmiyor. Bir hasta-
hane hücresinde direnifl, bir hastahane bahçesinde dire-
nifl sürdürmek... 

Haliyle bir hastahane bahçesinde bayramlaflmakta
farkl› oluyor. Bayramlaflman›n mekan› bu kez direnifli-
mizin sürdü¤ü hastahane bahçesi oldu.

20 Eylül günü, Balcal› hastahanesi bahçesinde, dire-

niflimizin sürdü¤ü yerde bayramlaflma var-
d›. Önce hasta yak›nlar›yla bayramlaflt›k.
Halk›m›z›n geleneksel bayram›n› kutlad›k.

Sonra saat 13.30'da arkadafllarbayramlaflma için
geldiler. Halk Cepheliler ad›na Güler'in babas› Haydar
Zere ve TAYAD'l›larla bayramlaflt›lar.

Bizim bayramlaflmam›zdan sonra Güler Zere ile de
bayramlaflt›k. Güler Zere’nin bayram mesaj› okundu.
Onun her cümlesini dikkatli bir biçimde dinledik. Gü-
ler, hastahane bahçesinde bizimle omuz omuzayd›.

Hücresinden ç›km›fl, kendini çok seven sevdikleriy-
le birlikteydi. Günlerdir onunla ayn› havay› soluduk.
Ayn› fleyleri hissettik. Direnifl içinde ayn› duygular› ya-
flad›k...

Güler, babas›na da ayr›ca bir mektup yazm›fl ve bay-
ram›n› kutlam›flt›. 

Bayramlaflma sonras› gün boyu bayramlaflmak için
gelenlerle bayramlafl›p, Güler Zere ve direniflimizi an-
latmaya devam ettik.

Balcal›’da Bayramlaflma!..

Özgürlük Nöbetindeyiz!
“El ele, omuz omuza, s›rt
s›rta vererek kazanaca¤›z”
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gençler, kad›nlar, çocuklar,..
ya nöbet için ordalar ya da
destek için dayan›flma için
gelmifllerdir. Sadece bu ka-
dar da de¤iliz. Yurtd›fl›ndan
dostlar›m›z da oluyor. Onlar-
da Güler’in yan›nda...

“Doktorlar olarak
hastal›¤›n›z s›ras›nda bü-
tün kalbimizle sizinleyiz.
Hapisten ç›kt›¤›n›zda size
militan cesaretler diliyo-
ruz ve ç›kt›¤›n›zda duru-
munuzun gerekti¤i teda-
viler diliyoruz...” (Dr.
Bernard LAMBERT - Dr.
Bernard GRANJON...
Fransa’dan gelen Dünya
Doktorlar Örgütlenme-
si’nden) 

Adli t›p önünde ‹stan-
bul’un tüm mahallelerinden
nöbete gelenlerle karflalabili-
risiniz her zaman. Gazi’den,
Ba¤c›lardan, Avc›lardan,Ye-
ni Bosna’dan, Nurtepe’den,
Küçükarmutlu’dan. Gülsu-
yu’ndan, Sar›gazi’den, 1
May›s’tan, ‹kitelli’den...

Ve TAYAD’l›lar... Avu-
katlar›m›z.... Bizi yaln›z b›-
rakmayan dostlar›m›z... 

HHaayyddaarr ZZeerree;; “Bize ggelince bbu yyasa rrafa

kald›r›l›yor. BBenim kk›z›ma ggelince bbu yya-
salar neden iifllemiyor?”

YYüürrüüyyüüflfl:: Güleri en son gördü¤ünüzde nas›ld›? 

HHaayyddaarr ZZeerree:: Güler’i en son gördü¤ümde rahats›z-

d›. Yatakta uzanm›flt›. Beni görünce do¤ruldu ve otura-

rak sohbet etmeye çal›flt›. Normalde beni görünce aya-

¤a kalkard›. Geçti¤imiz ay›n 27’sinde olumlu veya

olumsuz bir cevap bekliyorduk, fakat Çukurova Balca-

l› hastanesinin eksik evrak gönderdi¤ini, onkologlar›-

n›n olmad›¤›n› aç›klad›lar. ‹stanbul Adli T›p Kurumu

aylard›r bizi oyal›yor. Bu belirsizlik can›m› s›k›yor,

üzülüyorum. Ifl›n tedavisi bir süre önce sona erdi. Refa-

katç›s› son zamanlarda diflinin a¤r›d›¤›n›, bazen bu

yüzden çok rahats›z oldu¤unu söylüyor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bir kitap yay›nland› Güler’le ilgili, bir

beste yap›ld›, fliirler yaz›l›yor. Sahiplenme büyüyor,

bunlar› nas›l de¤erlendiriyor?

HHaayyddaarr ZZeerree:: Güler’in ken-
disi ile ilgili geliflmeleri nas›l de-
¤erlendirip neler düflündü¤ünü
konuflabilecek kadar zaman ver-
miyorlar. K›z›mla ancak haftada
bir defa 15 dakika görüflebiliyo-
rum. Bu süre insanlar›n ona gön-
derdi¤i selamlar› iletmeme bile
yetmiyor. K›z›m›n elini tutup na-
s›ls›n diyene kadar zaman bitiyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Adli T›p’›n uzatma tavr› ne anlama geli-
yor?

HHaayyddaarr ZZeerree:: Adaletin herkese eflit uygulanmas›
gerekir. 5275 say›l› yasa varken bu yasay› Ergenekon-
culara, kendilerine kullan›yorlar. Bize gelince bu yasa
rafa kald›r›l›yor. Benim k›z›ma gelince bu yasalar ne-
den ifllemiyor? Benim adalete güvenim kalm›yor. Bu-
gün bayram, k›z›m›n benim yan›mda olmas›n› isterdim.
Götürüp tam teflekküllü bir hastanede tedavisini yapt›r-
mak isterdim. 

Özgürlük nöbetinde olan Hüseyin
Kaflk›r ve Selçuk fiahino¤lu’na dü-
flüncelerini sorduk...

““HHeerr nnee oolluurrssaa oollssuunn GGüü--
lleerr’’ii ççeekkiipp aallaaccaa¤¤››zz..””

HHüüsseeyyiinn KKaaflflkk››rr (59 yafl›nda, TA-
YAD’l›, serbest meslek)

-- Adli T›p
önünde böyle
bir eylem ilk
defa yap›l›yor.
Bu kurum flu
ana kadar ne
kadar iflkence-
ci, faflist varsa
onlar›n istedi¤i
raporlar› ç›kar-

d›. Fakat bir devrimci aç›s›dan ilk de-
fa bu boyutta bir durumla karfl› karfl›-
ya kald›. Her dönem iktidarlar›n iste-
di¤ini uygulayan bu kurumun Güler
Zere ve devrimcilerle karfl› karfl›ya
kalmas› çürümüfllü¤ünü daha çok or-
taya ç›kar›yor. 

-- Destekler ve ziyaretler, her ke-
simden oluyor. Gençler, ö¤renciler,
buraya gelen ac›l› insanlar ziyaret
ediyorlar. Herkes Güler’e yap›lan›n
do¤ru olmad›¤›n› ve eylemimizi des-
teklediklerini söylüyorlar.

-- Kesinlikle Güler Zere’nin öldü-

rülmesine izin vermeyece¤iz. Her ne
olursa olsun çekip alaca¤›z. Bu duy-
guyu içimde tafl›yorum.

***

“Yap›lan bbu aadaletsizli¤e
seyirci kkalmayaca¤›z.”

SSeellççuukk fifiaahhiinnoo¤¤lluu (23 yafl›nda,
serbest meslek)

-- Y›llard›r
bu düzen içeri-
sinde bir çok
ac› çektik. Yeni
bir ac› yaflamak
i s t e m i y o r u z .
Yap›lan bu ada-
letsizli¤e seyir-
ci kalmayaca-
¤›z. Bunun için buraday›z. Güler Ze-
re’yi al›ncaya kadar da burada kalma-
ya kararl›y›z.

-- Destekler, ziyaretler sürüyor.
Yoldan geçen vatandafl bile gelip
“Son durum nedir? ‹mza kampanya-
n›z devam ediyor mu” diye soruyor.

-- Kimsenin ölmesini istemiyoruz.
‹stiyoruz ki ç›ks›n tedavisini görsün.
Bu flekilde ölmektense, bizim yan›-
m›zda hayata s›ms›k› sar›larak bu
hastal›¤› atlataca¤›n› düflünüyorum.
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Güler için yola düflenler Adli
T›p’›n tüm oyalamalar›na, savc›l›-
¤›n, bakanl›¤›n vurdumduymazl›¤›-
na ra¤men bir kez daha “GÜLER
ZERE’ye  ÖZGÜRLÜK” demek
için Taksim’de yürüdüler.

Binlerce kifli bu kez cumhurbafl-
kanl›¤›n›n yalan›n›  yüzüne vurmak
için Taksim’deydiler...

Güler Zere’nin avukatlar›n›n “af
baflvurusu oldu¤u” yalan›n› burjuva
bas›n arac›l›¤›yla yayarak  halk›
kand›rmaya çal›flan, yalan› siyaset
diye belleyenlerin yüzüne Tak-
sim’de yeniden tokat indi; “Merha-
met De¤il, Adalet ‹stiyoruz!” diye-
rek ad›mland› ‹stiklal Caddesi. Üs-
telik ezilen dünya halklar› ad›na ve
her dilden...

Latin Amerika’dan, Yunanis-
tan’dan, Bask Bölgesi’nden, Nika-
ragua’dan, Arjantin’den, Venezue-
la’dan, Bolivya’dan,  Kolombi-
ya’dan, Lübnan’dan, Filistin’den ve
M›s›r’dan gelen avukatlar   Güler ve
hasta tutsaklar için adalet istediler,
özgürlük talep ettiler. 

Ulucanlar Katliam›n›n ve direni-
flinin y›ldönümünün yaklaflmas› ne-
deniyle  baflkentin göbe¤inde  katle-
dilen devrimci tutsaklar›n foto¤raf-

lar› tafl›nd›.

Yürüyüflün belli bir aflamas›nda
oturma eylemi yap›l›rken hasta dev-
rimci tutsaklar›n adlar› söylenerek
her biri için özgürlük istendi.

Galatasaray Lisesi önüne gelin-
di¤inde Ça¤dafl Hukukçular Derne-
¤i Genel Baflkan› Selçuk Koza¤açl›
Ulucanlar Katliam ve direnifline de-
¤indikten sonra ortak haz›rlanan
aç›klamay› okudu.

Aç›klaman›n ard›ndan Venezue-
la’dan gelen  ve Venezuela Devlet
Baflkan› Hugo Chavez’in avukat›
olan Dr. Manuel Vadell, kendi ülke-
sinin halklar›ndan getirdi¤i selam›
iletti ve mutlaka kazanaca¤›m›za
inand›¤›n› bildirdi. Eylemin  sonuna
do¤ru at›lan sloganlara tempoyla
efllik eden  yirmiye yak›n  avukat
da  eylem boyunca yürüyüflün için-
de yer ald›lar ve adalet talebine des-
tek sundular.

AAKKPP ÖÖnnüünnddee GGüülleerr ZZeerreeyyee
ÖÖzzggüürrllüükk ‹‹sstteennddii 

“Kanser hastas› Güler Zere’ye
ve hasta tutsaklara özgürlük” tale-
biyle biraraya gelmifl olan yaklafl›k
50 kurumun oluflturdu¤u birlik 23
Eylül günü ‹‹ssttaannbbuull Sütlüce’de bu-

lunan AKP il binas› önünde eylem

yapt›. “Kanser Hastas› Güler Zere

Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklara

Özgürlük” yazan ve Güler Zere’nin

resminin oldu¤u pankartlar›n tafl›n-

d›¤› eyleme bir de temsili tabut ge-

tirildi. Ayr›ca; “Yarg› + Tecrit + Ad-

li T›p = Ölüm, Bilimsel Özerk Adli

T›p ‹stiyoruz” yazan dövizlerin de

tafl›nd›¤› eylemde birlik ad›na Bar-

k›n Timtik bir aç›klama yapt›. Adli

T›p’›n “Karars›zl›k karar›n›n” siya-

si bir karar oldu¤unu söyleyen Tim-

tik; “Adli T›p Kurumu'nun. Güler

ZERE ile ilgili karar›n› bilinmez bir

zamana ertelemesi ölüm demektir!

Adli T›p Kurumu'nun "karar"s›zl›¤›,

yaflam ve ölüm karfl›s›nda, ölüm an-

lam›na gelmektedir” dedi. 

Ard›ndan getirilen temsili tabut

AKP önüne b›rak›lmak istendi. Fa-

kat tabutun AKP önüne götürülme-

sine barikat kurarak polisin engel

olmas› üzerine bir süre tart›flma ya-

fland›. Yaflanan tart›flmalar sonucun-

da tabut eylem yap›lan yere b›ra-

Cumhurbaflkanl›¤›n›n Yalan›na Karfl›
Her Dilden, Hep Bir A¤›zdan ...
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k›ld›. 

Ard›ndan bas›na bir aç›klama
yapan Av. Ebru Timtik; “Bizden ta-
butu açmam›z› istediler. Bizim
amac›m›z zaten bu tabutun açt›rma-
mak. Ama e¤er AKP hükümeti Gü-
ler’i öldürmek istiyorsa buyurun ta-
but haz›r” dedi. 

Eylemin ard›ndan polis ortam›
terörize ederek b›rak›lan tabutu
kontrol için bomba imha ekiplerini
ça¤›rd›. Yolu trafi¤e kapatan polis
bofl tabutu fünyeyle patlatt›. 

AAddaannaa,, EEsskkiiflfleehhiirr,, ‹‹zzmmiirr,,
‹‹ssttaannbbuull''ddaa GGüülleerr''ee
ÖÖzzggüürrllüükk SSeessii
YYüükksseellddii....

ÖÖllüümmllee YYaarr››flflaann GGüülleerr
ZZeerree’’nniinn YYaaflflaammaa fifiaannss››nn››
AAddllii TT››pp EElliinnddeenn AAll››yyoorr

ÇHD, ÇGD, DTP, EMEP, ESP,
DHF, Halk Cephesi-, KESK Antal-
ya fiubeler Platformu, ÖDP, Pir Sul-
tan Derne¤i, Sosyalist Parti Antalya
78’liler Giriflimi, TMMOB ‹KK,
D‹P Giriflimi, MESOP, TKP, Halk
Evleri olarak AAnnttaallyyaa’’ddaa bir kez
daha Güler Zere ve hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için 19 Eylül’de
eylem yap›ld›. Kefenler giyilerek
yap›lan eylemde, K›fllahan’›n giri-

flinden meydana kadar slogan ve al-
k›fllarla yüründü. 

Eylemde  yap›lan aç›klamada;
“Bizimde hapishanelerinden tabut-
lar›m›z›n ç›kmad›¤›, analar›m›z›n
a¤lamad›¤›, insanlar›m›z›n ac› ve
yokluk çekmedi¤i bayramlar›m›z›n
yaflanaca¤› günler olacak. Bu inanç-
la yine diyoruz. Güler Zere’yi elle-
rinden alaca¤›z” denildi.

GGüülleerr ZZeerree iiççiinn OOttuurrmmaa
EEyylleemmii

AAddaannaa ‹nönü Park›’nda Güler

Zere’nin serbest b›rak›lmas› için 18

Eylül’de bir eylem yap›larak; Güler

serbest b›rak›l›ncaya kadar eylemle-

rin sürece¤i belirtildi. 

Halk Cephesi, ‹HD, DHF,

BDSP, ESP, Al›nteri, ÇHKM, ÖDP,

Sosyalist Parti, Halkevleri ve Odak

üyeleri bir araya geldi¤i eylemde;

“Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta

Tutsaklar Serbest b›rak›ls›n, Dev-

rimci Tutsaklar Onurumuzdur” slo-

ganlar› at›ld›. “Onlar öldürmek isti-

yor, biz öldürtmeyece¤iz. (...) Er

yada geç Güler Zere’yi, hasta tut-

saklar› zulmün elinden çekip alaca-

¤›z” denildikten sonra, yar›m saat-

l›k oturma eylemi yap›ld›. Eylem

boyunca kurum temsilcileri söz ala-

rak Güler Zere ve hasta tutsaklar

hakk›nda konuflmalar yapt›lar. 

Eylem boyunca Güler’in foto¤-
raf›n›n oldu¤u ve Güler ile hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› is-
teyen pankart aç›l›rken, Güler’in re-
simleri tafl›nd›.

Adana ‹nönü Park›’nda 25 Eylül
günü de Güler Zere için bir eylem
yap›ld›. DHF, ‹HD, HALK CEPHE-
S‹, BDSP, ESP, ALINTER‹,
ÇHKM taraf›ndan yap›lan eylemde;
“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz-
gürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n” pankart› aç›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada;
Güler Zere’nin gün gün ölüme gitti-
¤i ve bir an evvel serbest b›rak›lma-
s› gerekti¤i vurgulanda. 

““BBuu TTaabblloonnuunn SSoorruummlluussuu
AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr››dd››rr””

18 Eylül günü ‹zmir Halk Cep-
hesi Kemeralt› giriflinde Güler Zere
için eylem yapt›lar. Eylem öncesi
Halk Cepheliler Güler Zere’yi anla-
tan bildiri da¤›tt›lar.

Bildiri da¤›t›m›n›n ard›ndan ba-
s›na bir aç›klama yaparak; “Bayram
geliyor. Onlarca gündür sokakta
hastane ve Adli T›p önünde ya¤mu-
ra sele ra¤men Ailesi ve Güler Ze-
re’ye destek olanlar bayram› sokak-
ta geçirecekler. (...) Bu tablonun so-
rumlusu AKP iktidar›d›r” denildi.

Aç›klaman›n ard›ndan 10 daki-
kal›k oturma eylemi yapan Halk
Cepheliler “Özgür Tutsak” marfl›n›
söylediler. Eylemin ard›ndan Halk
Cepheliler; ‹zmir Büyükflehir Bele-
diyesinin önünde eylem yapan “‹Z-
BETON” iflçilerine destek vermeye
gittiler.

Haksöz
Dergisi,
AA¤¤uussttooss
ssaayy››ss››nn››nn aarrkkaa
kkaappaa¤¤››nn››
GGüülleerr ZZeerree’’yyee 
aayy››rraarraakk,,
ddüüzzeenniinn kkeennddii
aaddaammllaarr››nn››
kkoorruuyyuupp kkooll--
llaammaass››yyllaa,,
GGüülleerr’’ee rreevvaa
ggöörrddüü¤¤üü ttaavv››rr
aarraass››nnddaakkii
ççeelliiflflkkiiyyii ggüünn--
ddeemmee ggeettiirrddii.. 
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VViiyyaannaa''ddaa GGüülleerr''yyee
ÖÖzzggüürrllüükk TTaalleebbii

Güler Zere'ye özgürlük kam-
panyas› çerçevesinde Avusturya'n›n
baflkenti Viyana'da eylemler yap›l-
d›. 16 ve 23 Eylül günü Özgürlük
Komitesi üyeleri bir araya gelerek
‹ngilizce, Almanca ve Türkçe bildi-
riler da¤›tt›lar. 

Eylemlerin her ikisinde de Viya-
na'n›n en kalabal›k al›flverifl cadde-
lerinden Mariahilfer Caddesi üze-
rinde Almanca "Acil ça¤r›, Güler
Zere Serbest B›rak›lmal›d›r" yaz›l›
pankart› açarak "Güler Zere'ye Öz-
gürlük" sloganlar› att›lar.

16 Eylül günü yap›lan eyleme
40 kifli kat›l›rken; 23 Eylül günü
yap›lan› 50 kifli kat›ld›. Eylemlerde
komite üyelerinden baz›lar› Güler
Zere'ye özgürlük yaz›l› tiflörtler
giydi. ‹mza masas› aç›larak, Gü-
ler'in resimlerinin bulundugu dö-
vizler tafl›nd›.

*

BBrrüükksseell''ddee GGüülleerr’’iinn SSeessii
YYaannkk››llaanndd››

Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de
6 haftadad›r Güler Zere için özgür-
lük isteniyor. 18 Eylül günü de Gü-
ler Zere'ye Özgürlük Komitesi, Av-

rupa Komisyonu Konsey binas›
önünde bir eylem yapt›. Eyleme
K›z›l Yard›m (Secours Rouge) Bel-
çika seksiyonu da destek verdi. 

*

YYuunnaanniissttaann’’ddaann
GGüülleerr ZZeerree’’yyee DDeesstteekk

Yunanistan’da Radikal ‹flçi Cep-
hesi (PAME) ve Orta Ö¤renim Ça-
l›flanlar› Federasyonu (OLME) Gü-
ler Zere'nin a¤›r sa¤l›k koflullar›na
ra¤men hala tecritte tutulmas› ve
tahliye edilmemesini, T.C. Adalet
Bakanl›¤›'na gönderdikleri fakslar-
la protesto etti. 

Ayr›ca iflçi-memur federasyon-
lar›n›n ve sol örgütlerin bürolar›na
Güler Zere'ye destek ça¤r›s› yapan
afifller as›ld›, bildiriler da¤›t›ld›. 

Selanik'te de her sene dünyadan
birçok ülkeden kat›l›mc›larla ger-
çeklefltirilen Uluslararas› Fuar aç›-
l›fl›nda düzenlenen protesto gösteri-
lerinde ve Yunanistan Komünist
Partisi'nin seçimler dolay›s›yla ger-
çeklefltirdi¤i mitingte Güler'in du-
rumuna iliflkin son geliflmeleri an-
latan ve destek ça¤r›s› yapan yüz-
lerce bildiri da¤›t›ld›. 

OLME ayr›ca bir aç›klama
yaparak; Güler Zere ile ilgili Adalet

Bakanl›¤›’n›n k›l›n› bile
k›p›rdatmayarak adeta
ölümünü bekledi¤i vur-

guland›. Aç›klamada Güler Zere ve
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
istendi.

*

SSaadduullllaahh EErrggiinn’’ee
GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn MMeekkttuuppllaarr

Fransa’n›n Roissy En Brie
Belediye Baflkan› Fuchs Sylvi ve
Alman Sol Parti Meclis Grubu
‹çiflleri Sözcüsü Ulla Jelpke  Adalet
Bakan› Sadullah Ergin’e birer mek-
tup göndererek Güler Zere’ye
özgürlük istediler. 

FUCHS Sylvie mektubunda;
Güler Zere'nin bu durumuna sessiz
kalamayaca¤›n› ve Güler Zere'nin
serbest b›rak›lmas›n› istedi¤ini
çünkü Güler Zere'nin 14 y›ld›r El-
bistan Hapishanesi’nde düflüncele-
rinden dolay› tutsak kald›¤›n›, has-
tal›¤›n›n da tutsakl›k alt›nda iyi te-
davi edilemedi¤inden h›zl› bir bi-
çimde ilerledi¤ini belirtti. 

Ulla Jelpke de yazd›¤› mektu-
bunda Sadullah Ergin’i Güler
Zere’nin tahliyesine davet ederek;
“Aksi halde, sizin sorumlulu-
¤unuzdaki sid siyasi tutsa¤›n ölü-
müne ne ben ne de di¤er Avrupal›
siyasetçiler sessiz kalmayaca¤›m›z›
temin ediyorum” dedi.

Yurtd›fl›nda Güler Zere ‹çin Özgürlük Eylemleri
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EEsskkiiflfleehhiirr’’ddee SSeerrggii vvee EEyylleemm

EEsskkiiflfleehhiirr'de Adalar Migros

önünde 18 Eylül'de Güler Zere ve

tüm hasta tutsaklar›n serbest b›ra-

k›lmas› için bir eylem yap›ld›. Ey-

lemden önce Güler Zere'nin resim-

lerinin ve fliirlerin oldu¤u bir sergi

aç›ld›. Sergiye bakmaya gelen bir-

çok kifli Güler Zere'nin durumunu

ö¤rendikten sonra "kolay gelsin, al-

lah flifa versin" diyerek gittiler. Ser-

gi aç›ld›ktan iki saat sonra, Güler

Zere  ve di¤er hasta tutsaklar için

bir eylem yap›larak; Güler Zere’nin

serbest b›rak›lmas› istendi.

BBuurrssaa’’ddaa YYüürr üüyyüüflfl

25 Eylül günü BBuurrssaa Güler Ze-

re’ye Özgürlük Platformu bileflenle-

ri; K›z›lay Kan Merkezi önünden

Orhan Gazi Park›’na kadar yürüyüfl

yapt›lar. 

Orhan Gazi Park›’na gelinde¤in-

de oturma eylemi yap›ld› ve Güler

Zere’nin bayram mesaj› okundu. 

60 kiflinin kat›ld›¤› eylemde;

“Güler’ i sizin kan damlayan elleri-
nizden çekip alaca¤›z.Çünkü Güler
i sahiplenmek insanl›k onurunu sa-
hiplenmektir.  Güler’i sahiplenmek
onunda dedi¤i gibi ülkemizin ba-
¤›ms›zl›¤›n›, özgürlü¤ünü sahiplen-
mektir” denildi.

BBUURRSSAA

EESSKK‹‹fifiEEHH‹‹RR

IMF ÖNÜNDE D‹Z ÇÖKENLER



““YYÖÖKK''ee HHaayy››rr!!”” KKaamm--
ppaannyyaass››...... Cuntan›n sald›r›-

lar›n› tüm fliddetiyle sürdürdü¤ü
1981 sonlar›nda Dev-Genç
““YYÖÖKK''EE HHAAYYIIRR”” kampanyas›n›
gerçeklefltirdi. Bu kampanya, genç-
li¤in mücadele tarihinde YYÖÖKK''ee
kkaarrflfl›› iillkk ddiirreenniiflfl olarak tarihe geç-
mifltir. Dev-Genç her koflulda diren-
me gelene¤ini cunta y›llar›nda da
devam ettirdi. Bildiriler, broflürler,
el ilanlar› ve pankartlarla YÖK'ün
amac› gençli¤e anlat›ld›. Ankara'da-
ki YÖK merkezi Dev-Genç taraf›n-
dan bombalanarak tahrip edildi.
“Kampanyan›n en etkili eylemlerin-
den biriydi bu. Eylem sonras› cun-
tac›lar telaflla sa¤a-sola emirler
ya¤d›rmaya bafllad›lar. Öyleki eyle-
min gazete ve TV'den yay›nlanmas›
bile yasakland›. Ama yine de duyul-
du haber. Gençlik, YÖK binas›n›n
bombalanmas›n› coflku ile karfl›la-
d›. Çünkü bu eylem ayn› zamanda
cüürreettiinn,, tteesslliimm oollmmaammaann››nn,, hheerrflfleeyyee
rraa¤¤mmeenn mmüüccaaddeellee ssüürrüüyyoorr demenin
bir ifadesiydi.”  (Gençlik 2, syf. 37)

Cuntaya karfl› mücadelede de
yer alan Dev-Gençliler daha sonraki
y›llarda da önemli görevler üstlene-
rek isimlerini flehitler aras›na yazd›-
racaklard›. Bu eylemde görev alan-
lardan biri de daha sonra flehit düfle-
cek olan ‹‹rrffaann BBAARRLLIIKK't›. 

Faflist 1982 Anayasas› ile bir çok
hak gasb› anayasal güvence(!) alt›-
na al›n›rken, YÖK de cuntan›n ko-
rumas› alt›nda AAnnaayyaassaall bbiirr kkuu--

rruumm haline getirildi. 

Gençli¤in teslim al›nabilmesi
için ruhunun, dinamizminin yok
edilmesi, gençli¤in tarihsel, gele-
neksel devrimci kimli¤inin yok
edilmesi gerekiyordu. Kiflilikleri fa-
flizm alt›nda ezilerek, bencil, birey-
ci tipte yeni bir kiflilik yarat›lmal›y-
d›. Örgütsüzlük, böyle bir gençlik
üzerinde hakim k›l›nabilirdi. Bu da
ancak faflizmin apolitiklefltirme ve
dejenerasyon politikalar› sayesinde
baflar›labilirdi. Dev-Genç, on y›l›
aflan tarihi içinde, halk ve vatan sev-
gisiyle dolu, anti-emperyalist, anti-
faflist bir gençlik yaratm›flt›. Bu
gençlik yok edilmeliydi. 

Cunta ve YÖK, tüm örgütlenme-
leri yasaklanm›fl ve da¤›t›lm›fl
durumdaki gençli¤e a¤›r bask›lar
uygulayarak, iflkence, gözalt› ve tu-
tuklamalarla sindirmeye, teslim al-
maya çal›flt›. Di¤er bir yandan da
yozlaflt›rma ve depolitizasyonla
gençli¤in devrimci dinamiklerinin
tasfiyesi amaçland›. Bu politikalar
sonucunda 1982-1984 y›llar› aras›n-
da üniversitelerde okuyan devrimci
ilerici gençli¤in büyük k›sm› tasfiye
edildi. Geride kalan gençli¤in daha
kolay teslim al›nabilmesi için
YÖK'ün önünü aç›ld›. 

Gençlik ideolojik ve kültürel
olarak devrimci düflüncelerden
uzaklaflt›r›lmal›yd›. Gençlik bir
yandan büyük bir yozlaflma batakl›-
¤›na do¤ru sürüklenirken di¤er yan-
dan da dinci, milliyetçi düflünceler-
le beyni i¤difl edilmeye baflland›.
Lise ve üniversitelerdeki e¤itim em-

peryalizmin ve oligarflinin hizme-
tinde, gittikçe bilimsel temellerden
uzaklaflarak, gerici bir nitelik ka-
zanmaya bafllad›. 

YÖK'le birlikte her türlü örgüt-
lenme engellendi. Ancak Dev-Genç
faflizm koflullar› alt›nda da yeniden
örgütlenmenin yollar›n› yaratt›.
Üniversitelerdeki mediko-sosyal fa-
aliyetleri içinde Dev-Gençlilerin in-
siyatifi vard›. Cunta y›llar› boyunca,
üniversitelerdeki kol faaliyetleri ge-
nel olarak YÖK'e karfl› mücadelede
bir örgütlenme alan› olarak de¤er-
lendirildi...

1984 Ölüm Orucu Direnifli'nde
Dev-Gençliler tutsaklar›n d›flar›daki
sesi oldular, büyük bir coflkuyla, ka-
rarl›l›kla direnifli sahiplendiler. O
y›llarda Dev-Gençli olan 96' Ölüm
Orucu flehidi ‹‹llggiinnçç ÖÖZZKKEESSKK‹‹NN,
direnifle destek vermek için d›flar›da
her türlü feda eylemini yapmaya ha-
z›r oldu¤unu bildiriyordu yoldaflla-
r›na. Feda eylemlerinin henüz son-
raki y›llarda oldu¤u gibi çok bilin-
medi¤i ve yap›lmad›¤› koflullarda
bir Dev-Gençli feda düflüncesinin
de öncülerinden biri oluyordu. Cun-
ta böyle militan ve fedakar bir genç-
li¤i yok etmek istiyordu. Ancak bu
gençli¤i yok edebilirlerse, Ameri-
kanc› cuntan›n politikalar›n› hayata
geçirebilir, devrimin önüne geçebi-
lir, halk› teslim alabilirlerdi. Bu ne-
denle de oligarfli elindeki bütün ola-
naklar›n› apolitik, dejenere halk ve
vatan sevgisini yitirmifl bir gençlik
yaratmak için seferber etti. 

CCuunnttaann››nn ppaassiiffiikkaassyyoo--
nnuu DDeevv--GGeennççllee kk››rr››ll--

dd››... 12 Eylül ideolojik, politik,
kültürel çok yönlü bir sald›r›yd›. 12
Eylül'e karfl› direnmek bedel öde-
meyi gerektiriyordu. Direnebilmek
için de en baflta güçlü bir halk ve
vatanseverlik duygusuna ve devrim
inanc›na sahip olmak gerekiyordu.
Rüzgar nereden eserse essin, cüretli
ve kararl› olunmal›yd›. Mücadele-
nin kesintisizli¤i buna ba¤l›yd›. 

1983'te yap›lan seçimlerle Cun-
tan›n “sivilleflme” dönemi bafllad›.
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Gelenekleriyle
Kazan›mlar›yla

40 Y›ll›k Tarihiyle

66.. BBööllüümm



‹ktidara ANAP'›n gelmesiyle de¤i-
flen bir fley olmad›. Toplu gözalt›lar,
sald›r›lar artarak devam etti. 

Dev-Genç hak gasplar›na karfl›
toplu dilekçe eylemleri örgütledi.
Dilekçeler reddedildi, toplayanlar
hakk›nda soruflturmalar aç›ld›,
okuldan uzaklaflt›rma cezalar› veril-
di. Dev-Genç’in yeniden örgütlen-
me çal›flmalar› bafllatmas›yla birlik-
te, ‹stanbul ve Ankara'da ö¤renci
derneklerinin kurulmas› için önemli
bir ad›m at›ld›. ‹lk baflvuru Ankara
Hukuk Derne¤i'nden geldi. Dernek
kurma düflüncesini cüretle savunan-
lardan biri de FFuuaatt EERRDDOO⁄⁄AANN'd›. 

Dev-Genç öncülü¤ünde yürütü-
len mücadeleyle cunta y›llar›n›n ya-
ratt›¤› pasifikasyon ortam› yavafl
yavafl da¤›lmaya bafll›yordu. Bu sü-
reçte Dev-Genç ö¤renci dernekleri-
nin yarat›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lma-
s› için çaba sarfetti. 12 Eylül, dev-
rimci gençli¤i istedi¤i gibi teslim
almay› baflaramam›flt›. Gençli¤in
yeniden örgütlenmeye bafllamas›,
Dev-Genç öncülü¤ünde sürdürülen
cüretli ve kararl› mücadele sonu-
cunda baflar›ld›. Oligarfli bunun
önüne geçebilmek için yeniden
gençli¤e karfl› kapsaml› bir sald›r›
bafllatt›. Bunun sonucunda 1985-86
ö¤retim y›l›n›n ilk döneminde, yak-
lafl›k 5 bin ö¤renci, çeflitli gerekçe-
lerle okullar›ndan at›ld›. Oligarfli bu
gözda¤›yla yeniden “örgüt fobisi”
yaratarak, derneklerin önünü kes-
mek istiyordu. Okuldan atmalar›n
yan›s›ra, ö¤renci derneklerine karfl›
psikolojik bir savafl da bafllat›ld›.
Ancak bütün bunlar gençli¤in der-
nekleflme faaliyetlerinin önünü ke-
semedi, ö¤renci dernekleri h›zla
yayg›nlaflt›.

RReevviizzyyoonniizzmmiinn ff››rrssaattçç››--
ll››¤¤›› vvee bboozzgguunnccuulluu--

¤¤uu... 12 Eylül'ün yaratt›¤› pasifi-

kasyon ortam› yavafl yavafl da-
¤›t›l›yordu.  Gençlik yeniden örgüt-
lenmeye bafllad›¤›nda cunta y›llar-
›nda hiç bir flekilde direnifl içinde
yer almayan siyasetler de ortaya
ç›kmaya bafllad›lar. Daha sonra
TBKP'yi kuracak olan T‹P, TKP re-
vizyonizmi, YYaarr››nn adl› bir kültür-
sanat dergisi ç›kartmaya bafllad›.
Yar›n gençli¤in geri yanlar›na hitap
eden bir yay›n çizgisine sahipti. Re-
vizyonistler bu dergi arac›l›¤›yla
yürüttükleri propagandayla silahl›
mücadeleye ve illegaliteye düflman-
l›klar›n› kusarken, asl›nda 12 Eylül
cuntas›n›n hakim k›lmak istedi¤i ör-
güt fobisinin pekiflmesine de hizmet
ediyorlard›. 

Bu nedenle de oligarfli ve onun
YÖK’teki temsilcileri taraf›ndan
k›smen de olsa hoflgörüyle karfl›lan-
d›lar. Bu icazete yaslanarak, der-
neklerin kurulmas›nda k›smen etki-
li oldular. Ancak, Dev-Genç'in
okullarda etkinli¤inin ve inisiyatifi-
nin artmas›yla birlikte icazetçi, pa-
sifist mücadele anlay›fl›na sahip Ya-
r›nc›lar›n etkisi azalmaya bafllad› ve
1988-1989 y›llar›nda da üniversite-
lerden tamam›yla silindiler. 

1986 Aral›k’›nda YYeennii ÇÇöözzüümm
dergisinin ç›kmas›yla bilikte sol
içinde saflaflma daha da netlik ka-
zanmaya bafllad›. Dev-Genç meflru-
luk temelinde yükselti¤i mücadele-
siyle gençli¤i yeniden kendi çevresi
etraf›nda toparlamay› baflard›. 

Gençlik mücadelesinin geliflme-
si, yayg›nlaflmas›yla birlikte gençlik
derneklerinin de merkezileflmesi
gündeme geldi. Bu amaç do¤rultu-

sunda öncelikli olarak ‹‹ll PPllaatt--
ffoorrmmllaarr›› kuruldu. ‹l Plat-
formlar› aras›nda da koordi-
nasyon sa¤lamak için TTüürrkkii--
yyee ÖÖ¤¤rreennccii DDeerrnneekklleerrii PPllaatt--
ffoorrmmuu ((TTÖÖDDPP)) oluflturuldu. 

Ancak TÖDP'nin kurul-
mas›yla birlikte revizyonistle-
rin birli¤i bozan tav›rlar› da
kendini göstermeye bafllad›.
‹lk sorun Yar›nc›lar'›n kendi

yay›nlar› olan Ö¤renci Postas›'n›
merkezi yay›n olarak kabul ettirme-
ye çal›flmas› nedeniyle ç›kt›. ‹kinci
sorun ise, TÖDP'nin iflleyifline ilifl-
kindi. Yar›nc›lar ddiissiipplliinnllii ve bbaa¤¤llaa--
yy››cc››ll››¤¤›› olan bir örgütlenmeden yana
de¤illerdi. Dev-Genç, gençlik der-
ne¤inin aannttii--ffaaflfliisstt,, aannttii--eemmppeerryyaa--
lliisstt iillkkeelleerr üzerine flekillenmesi ge-
rekti¤ini ve kurall› bir örgütlenmeyi
savunuyordu. En önemli soru, plat-
formun nnaass››ll bbiirr mmüüccaaddeellee aannllaayy››--
flfl››nnaa sahip olaca¤›yd›. Gençli¤in
mücadelesini örgütlemekten uzak
bir yap›n›n, gençli¤in merkezi ör-
gütlülü¤ünü sa¤lamas› mümkün
olamazd› ve nitekim TÖDP de bu
nedenle kal›c›laflamad›.

SSttaattüükkoollaarr DDeevv--GGeennçç
ÖÖnnccüüllüü¤¤üünnddee YY››kk››lldd››...

Cunta görünürde iktidar› b›rakm›flt›
ama üniversitelerde YÖK arac›-
l›¤›yla zaten 12 Eylül yönetimi sür-
dürülüyordu. “Sivil” iktidarlar›n ifl-
bafl› yapt›¤› ilk dönemlerde çok sa-
y›da ö¤renci YÖK'ün uygulamaya
soktu¤u anti-demokratik s›nav yö-
netmeli¤i yüzünden okuldan at›ld›.
Marmara Hukuk Fakültesi ö¤renci-
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‹rfan
BARLIK,
‹lginç ÖÖZKESK‹N, FFuat
ERDO⁄AN, AAdnan BBERBER,
Berdan KKER‹MG‹LLER, BBirtan
ALTUNBAfi...

Dev-Genç’in mmücadelesine,
örgütlenmesine eemek vverdi-
ler, ccoflkular›n›, hheyecanlar›n›

11998877 NNiissaann DDiirreenniiflfllleerrii
OODDTTÜÜ



lerinden ‹‹ssaa TTaannrr››vveerrddii okuldan
at›lmas›n› hazmedemeyerek 26
Ekim 1987'de intihar etti. 12 Ey-
lül'ün YÖK'ü ‹sa'y› katletmiflti. Ö¤-
renciler rektörlü¤ün önüne “K›y›m-
lara Son” yaz›l› siyah bir çelenk b›-
rakt›lar. Gösteriye polis sald›rd› ve
2 ö¤renci gözalt›na al›nd›. Dev-
Gençliler rektörlük önünde oturma
eylemi bafllatt›lar. Dev-Gençliler
ayr›ca cenazeye sahip ç›karak, pro-
testo yürüyüflü düzenlediler. Bunu
izleyen günlerde de ö¤renci k›y›m-
lar›na karfl› açl›k grevi yap›ld›. 

11998877'de gerçekleflen ““NNiissaann DDii--
rreenniiflfllleerrii”” mücadelede önemli bir
dönüm noktas› oldu. TTeekk ttiipp öö¤¤rreenn--
ccii ddeerrnnee¤¤ii yyaassaass››nnaa karfl› yap›lan
Nisan direniflleri, 12 Eylül sonras›-
n›n en kitlesel, radikal ve do¤rudan
iktidarla çat›flan eylemleri oldu.
Oligarfli bu yasayla bütün ö¤renci
derneklerini, kapatarak tek tip bir
dernek yaratmay› hedefliyordu.
Gençli¤in yeniden dernekler arac›l›-
¤›yla örgütlenmesinin, mücadelenin
giderek kitleselleflmesinin önüne
geçilmek isteniyordu. Bu yasaya
göre ö¤renciler üniversitelere kay›t
yapt›r›rken, derne¤e de “otomatik-

man” kay›t yapt›racak ve dernek
yönetimlerinde rektörlük ya da on-
lar›n temsilcileri yer alacakt›. 

‹lk eylem 10 Nisan'da Ankara
ODTÜ'de bafllad›. 14-15-16 Ni-
san'da kitlesel açl›k grevleri, yürü-
yüfller, yemek boykotlar› ile eylem-
ler di¤er üniversitelere yay›ld›. Po-
lis eylemlere sald›rd›, yyüüzzlleerrccee öö¤¤--
rreennccii gözalt›na al›nd›. Ankara K›z›-
lay'da büyük bir yürüyüfl düzenlen-
di, ard›ndan da 6600 öö¤¤rreennccii ttuuttuukk--
llaanndd››.. 14 Nisan’da ‹stanbul’da de-
¤iflik okullardan gelen 2 bini aflk›n
ö¤renci, Aksaray’da buluflup Beya-
z›t Meydan›’na do¤ru yürüyüfle
geçtiler. Yedi y›ldan, yani 12 Ey-
lül’den beri ‹LK KEZ böyle yürü-
yorlard›... Polis beklenece¤i gibi,
vahflice sald›rd› eyleme; 63 ö¤renci
gözalt›na al›nd›, 3’ü tutukland›. 14
Nisan Direnifline önderlerinden
olan tutuklanan üç ö¤renciden biri
Dev-Genç'lilerden Adnan BER-
BER'di.

Ankara ve ‹stanbul’daki gözalt›
ve tutuklamalara karfl› gençlik mü-
cadelesini büyüttü. Beyaz›t'daki aç-
l›k grevine 550000 öö¤¤rreennccii kat›ld›. 17
Nisan’da ‹zmir Konak Meyda-
n›’nda bir yürüyüfl yapt› ö¤renci-
ler... Dev-Genç’in önderli¤inde bü-
yük bir kararl›l›k, büyük bir kitle-
sellik ç›km›flt› ortaya. ANAP iktida-
r› geri ad›m atmak zorunda kald›,
yasa geri çekildi. Gençlik kararl› ve
militan mücadelesiyle siyasi bir za-
fer kazand›. Bu direnifller, gençli¤e
büyük bir moral ve kendine güven
kazand›rd›, cuntan›n yaratt›¤› pasi-
fikasyon ve statüler k›r›ld›. Tarih,
Dev-Genç önderli¤inin ö¤renci
gençlik mücadelesindeki yol aç›c›l›-
¤›n› kaydetti bir kez daha. 

MMüüccaaddeelleessiiyyllee bbüüyyüü--
yyeenn DDeevv--GGeennçç 2200

YYaaflfl››nnddaa...... 77 KKaass››mm 11998877’de Dev-

Genç'in önerisiyle ““AAtt››llmmaallaarraa,, vvii--
zzeelleerree,, hhaarraaççllaarraa ssoonn,, YYÖÖKK kkaalldd››--
rr››llss››nn!!”” slogan›yla bir kampanya
daha bafllat›ld›. Kampanya boyunca
yemek boykotlar›, yürüyüfller dü-
zenlendi, imza masalar› aç›ld›. Yine
bu süreçte, okullarda artan ppoolliiss--

iiddaarree iiflflbbiirrllii¤¤iinnee karfl› eylemler ör-
gütlendi. Bu kampanyalar da, genç-
li¤in moral ve kendine güvenini bü-
yüten ad›mlard›. Asl›nda gençli¤in
kendine güveninin, mücadelesinin
büyümesiyle Dev-Genç’in büyüme-
si birbirine paralel bir seyir izliyor,
ikisi birbirini besliyordu. 

1987-1988’de Dev-Genç örgüt-
lenmesini pekifltirmifl, kitlesel bir
güç haline gelmeye bafllam›flt› art›k.
Bunun sonucunda da bu örgütlen-
meyi daha iyi yönetmek ve üretken
k›lmak, gençli¤in kat›l›m›n› gelifl-
tirmek için DDeevv--GGeennçç MMeecclliissii olufl-
turuldu. Meclis Dev-Genç'in gençli-
¤e yönelik politikalar›n›n kavran-
mas›, gelifltirilmesi için bir okul ifl-
levi gördü. 

Dev-Genç, 88-89 yaz dönemin-
de de yaz kamplar› düzenledi, Dev-
Genç gelene¤i sürdürülerek, Dev-
Gençliler, okullar›n›n yan›s›ra, ge-
cekondu semtlerinde de çal›flmalar
yürütmeye bafllad›lar. 

1989'da 6-13 Kas›m aras›
““YYÖÖKK''üü pprrootteessttoo vvee ddeemmookkrraattiikk
üünniivveerrssiittee iiççiinn mmüüccaaddeellee hhaaffttaass››””

ilan edildi. Dev-Genç bu süreçte
özellikle akademik demokratik mü-
cadeleyi gelifltirmeye önem verdi.
Okullarda ilk defa rehberlik masala-
r› aç›lmaya baflland›. 

8 Ekim 1989'da ‹stanbul Harbiye
Aç›k Hava Tiyatrosu'nda DDeevv--
GGeennçç''iinn 2200.. yy››ll ddöönnüümmüü büyük bir
coflkuyla kutland›. Day›'n›n ““BBiirr
DDeevv--GGeennçç''iimmiizz vvaarr!!”” bafll›kl› me-
saj› okundu¤unda binlerce Dev-
Gençli coflkuyla, sloganlar›yla ön-
derlerini selamlaml›yorlard›. Bu
mesaj›n bafll›¤›, bir tarihin, o tarih-
teki örgütlenmenin devrimci hare-
ketle bütünleflmesinin özetiydi..
Böyle oldu¤u içindir ki zaten, o söz,
iflte bu yaz› dizisinin bafll›¤› oldu...
20. Y›l etkinlikleri bütün üniversite-
lerde flenliklerle, eylemlerle kutlan-
d›. Ankara'da bu eylemleri örgütle-
yenlerin en bafl›nda BBeerrddaann KKEE--
RR‹‹MMGG‹‹LLLLEERR,, BBiirrttaann AALLTTUUNN--
BBAAfifi geliyordu. 

- sürecek- 
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kat-
t›lar,

s›n›rs›z
fedakarl›kla-

r›yla, nnas›l DDev-Gençli oolunur
sorusunun ttarihsel ccevab›na
lay›k ooldular... ‹‹flkencehaneler-
de DDev-Genç’i ssavundular..
Tutsak ddüfltüler Dev-Genç
için... DDev-Genç iiçin ccanlar›n›
verdiler...  
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‹lk ve orta ö¤retim için yeni ö¤-
renim y›l› 24 Eylül’de bafllad›.

‹lkö¤retimde; 10 milyon 870 bin
ö¤renci, genel, mesleki ve teknik li-
selerde; 3 milyon 244 bin ö¤renci,
olmak üzere toplam 15 milyon ö¤-
renci okula bafllam›fl oldu. Üniversi-
telerde okuyan 3 milyona yak›n ö¤-
renciyi de sayarsak toplam 1188 mmiill--
yyoonn ö¤renci ö¤renim görecek bu y›l.

18 milyon ö¤rencinin aileleri de
hesaba kat›ld›¤›nda, ortaya ç›kan
tablo fludur; e¤itim sorunu tüm top-
lumu ilgilendiren bir konudur. 

Verilen e¤itimin niteli¤i, hedef-
leri, nas›l bir e¤itim verildi¤i, e¤iti-
min paral› m›-paras›z m› oldu¤u gi-
bi bir çok sorunun cevab› da böyle
bir ülkenin nas›l bir ülke oldu¤unu
anlat›r bize.

Ö¤renim y›l› bafllarken, aileler
ve ö¤renciler için; as›l mesele, e¤i-
timin bir hak olmas›ndan çok, bu
“hak” için yap›lacak masraflar, okul
için kay›t paras›, servis ücreti, oku-
la ödenecek paralard›r... 

Burada karfl›m›za e¤itimin ppaarraa--
ll›› olmas› gerçe¤i ç›kmaktad›r. Para-
s› olmayan›n art›k okuyamad›¤›, pa-
ras› olan›n ise “en iyi yerlerde” oku-
du¤u, pahal› yurtlarda, tek kiflilik
odalarda kald›¤› bir sistem kurdular.
E¤itimin her yafltan insan için ihti-
yaç ve zorunlu olma gerçe¤inin kar-
fl›s›na paray› ç›karm›fllard›r. Paras›
olmayan›n burs ve kredilerle yafla-
yan ö¤rencilerin, k›r›k-dökük evler-
de kalmak, yar› aç-yar› tok yaflay›p,
temel besini “makarna” ile beslen-
mek d›fl›nda bir seçene¤i yoktur.

AKP iktidar›n›n, IMF talimatlar›
ile hayata geçirdi¤i politikalar sonu-
cunda e¤itimin tamamen paral› hale
getirilmesinde önemli mesafeler ka-
tedilmifltir. Pazardan ihtiyac›n›z
olan bir fleyi al›rken nas›l ki paran›-

za göre al›yorsan›z, e¤itim de büyük
ölçüde para karfl›l›¤› al›n›p-sat›lan
bir “tüketim nesnesi” olmufltur.

PPaarraall›› ee¤¤iittiimm,, eenn yyookkssuullllaarr››
eelleemmee ssiisstteemmiiddiirr

Kapitalizm herfleyi pazara sür-
dü¤ü gibi e¤itimi de pazara sürmüfl
ve e¤itim bir ticaret konusu yap›lan,
para kazand›ran bir sektör haline
gelmifltir.

Paral› özel okullar, paral› haz›r-
l›k kurslar›, paral› ve pahal› dersha-
neler, paral› kitaplar, paral› yurtlar,
okul için ödenen paralar derken,
e¤itimde ppaarraass››zz ad›m at›lamaz ol-
mufltur. E¤itimin ticarilefltirilmesi,
sadece ddeerrsshhaanneelleerrii,, hhaarrççllaarr››,, kkaatt--
kk›› ppaayyllaarr››nn›› çoktan aflm›fl, sistemin
bütününü kapsar hale gelmifltir.
E¤itim için gereken para art›k asga-
ri ücretle veya onun biraz daha üs-
tünde çal›flan iflçiler için karfl›lan-
mas› imkans›z bir miktara yüksel-
mifltir. 

Paral› e¤itim, eenn yyookkssuullllaarr›› eellee--
mmee sistemidir. En yoksullar›n oku-
ma hakk›n›n elinden al›nmas›d›r.
Aç›kças›, ““ppaarraann yyookkssaa ookkuummaa””
anlay›fl›n›n egemen k›l›nmas›d›r.

Yoksullar›n elenmesi, politik bir
tercihtir. Aç›k ki, oolliiggaarrflfliikk ddüüzzeenn--
ddee ülkenin yönetiminde, toplumun
flekillendirilmesinde üniversite me-
zunu olmak, adeta önflart gibidir.
Bürokrasi onlardan oluflur, e¤itim-
den sa¤l›¤a her alanda yöneticiler
onlardan oluflur; “ayd›n” olarak on-
lar›n bilgileri ve fikirleri dinlenir.
‹stisnalar d›fl›nda burjuva politikac›-
l›¤›n yolu da yine yüksek ö¤renim-
den geçer. 

Hal böyle olunca, paral› e¤itimle
yoksullar›n e¤itimden elenmesi,
d›fllanmas›, yoksullar›n ülkenin yö-
netiminden, toplumun flekillendiril-

mesinden de dd››flflllaannmmaass›› anlam›na
gelmektedir. YYookkssuullllaarr››nn ssöözz,, kkaa--
rr aa rr hhaakkkk››,, oligarflik düzende bir de
bu yoldan engellenmifl olmaktad›r. 

Sonuç; yoksullar›n çocuklar›na
da reva görülen, iflsizlik, a¤›r iflçilik,
ucuz iflçilik ve sonuçta yine yoksul-
luktur. 

O nedenle sorunu tek bafl›na dü-
zenden ba¤›n› kopararak ele alama-
y›z. Bu düzenin halka bak›fl aç›s›yla
do¤rudan ilgilidir. Düzen her yerde
ve her fleyde oldu¤u gibi yoksullar›,
emekçileri sadece ççaall››flfltt››rr››llaaccaakk,,
yyöönneettiilleecceekk vvee ggüüddüülleecceekk bir ke-
sim olarak görmektedir. Onun için-
de fazla okumalar›na zaten gerek
yoktur. 

Sa¤l›kta “Paran yoksa öl” diyen-
ler, bar›nma sorununda “paran yok-
sa sürün” diyenler, e¤itim için de
“paran yoksa okuma” diyorlar. 

SSiisstteemmiinn ggöözzüünnddee ee¤¤iittiimm
‘‘kkâârr’’ kkaapp››ss››,, öö¤¤rreennccii
mmüüflfltteerriiddiirr

Her kademesi paral› hale getiri-
len bir sistemde ö¤renci, e¤itim ala-
cak, e¤itim ile bilgisini art›racak,
yeteneklerini gelifltirecek, okuya-
cak-araflt›racak, üretecek biri olarak
görülmez.

Paral› sistemde okullar birer bi-
lim ve e¤itim kurumu, araflt›rma ve
üretme merkezleri olarak görülmez-
ler. 

Ö¤renciye sadece ö¤renci, okula
da okul olarak bak›lmaz. 

Paral› sistemde okullar bir ttiiccaa--
rreetthhaannee olarak görülür. E¤itim, pa-
ra kazand›racak bir sektördür art›k. 

Bu yeni “kâr” alan›nda, hem ilk
ve orta, hem üniversite düzeyinde
özel okullar p›trak gibi ço¤almakta-
d›r. Elbette bu alandaki cazip ka-

EE¤¤iittiimmddee SSooyygguunnuunn vvee
YYookkssuullllaarr›› DD››flflllaammaann››nn AAdd››::

Paral› EE¤itim



zançlardan ilk yararlananlar
da AKP iktidar›n›n teflvikle-
rinden yararlanan sömürü-
cüler oldu. Bir yandan birer
ticarethane olarak okullar aç›-
l›rken, di¤er yandan da özel
müfredatlar›yla buralardaki ö¤ren-
cileri gerici ideolojiyle flekillendir-
mektedirler. Elbette okul ticaretha-
ne açanlar aras›nda burjuvazinin
AKP’ye yak›n kesimlerinin d›fl›nda-
ki di¤er kesimleri de var. Sonuçta,
oligarflik sistemin genel özelli¤i
olan ddüüzzeennee uuyygguunn kkaaffaallaarr yyeettiiflfl--
ttiirrmmee iflini, kimisi ddiinnccii, kimisi llaa--
iikk ideoloji ad›na yapmaktad›r. 

En ucuz say›lacak bir özel üni-
versitenin bir ö¤renci için sadece
y›ll›k okul ücreti 88--1100 bbiinn ddoollaarrddaann

bafllamaktad›r. Bunun yan›nda yurt
ücreti, okul masraflar› ve di¤er har-
camalar ile bu rakam iki kat›na ç›k-
maktad›r. Bu paray› kim ödeyebilir?
Yoksullar›n, emekçilerin çocuklar›n›
buralarda okutmalar› düflünülemez.

Bu sistem haliyle ö¤renciyi ö¤-
renci olarak görmeyen, ona müflteri
gözüyle bakan bir sistemdir.

Paran›n e¤itime yön verdi¤i bir
sistemde, bbiilliimmsseelllliikktteenn,, aaddaalleett--
tteenn,, ee¤¤iittiimmddee ff››rrssaatt eeflfliittllii¤¤iinnddeenn,,
ee¤¤iittiimmiinn üüllkkeenniinn iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa ccee--
vvaapp vveerrmmeessiinnddeenn söz etmek hiçbir
flekilde mümkün de¤ildir. 

PPaarraall›› ee¤¤iittiimm,, öö¤¤rreenncciiyyii
ppaarraayyllaa tteesslliimm aallmmaa
ssiisstteemmiiddiirr

Paral› e¤itim, yaln›z okullardaki
sistemi “ticari” aç›dan flekillendir-
mifl olmakla kalm›yor; kendine uy-
gun bir ö¤renci tipi de ortaya ç›kar-
maktad›r. 

BBiirriinncciissii,, bu sistem içinde yeti-
flen, kapitalizmin para h›rs› ile kar-
fl›laflan, müflteri anlay›fl›yla e¤itilen
bir ö¤renci de ayn› kültürü alacakt›r.
Onlar gibi h›rsl›, onlar gibi paraya
tapan, onlar gibi düflünen bir genç-
lik ç›kacakt›r ortaya. 

‹‹kkiinncciissii,, böyle bir sistemde ö¤-
renci herfleyi ile o sistemin bir par-
ças› haline getirilir. Ailesinin tüm
imkanlar›n› kendisini okutmak için

seferber etmesi, ö¤renci üzerinde ek
bir bask›d›r; sistem, ailesinin ödedi-
¤i paran›n bofla gitmemesi için, onu
okuldan at›lmas›na yol açabilecek
her türlü davran›fltan uzak tutmaya
zorlar. Yani bunun aç›kças› ö¤renci-
nin hakk›n› aramaktan, özgürlükle-
rini, bilimselli¤i savunmaktan, ada-
letsizliklere, zulme karfl› ç›kmaktan
uzak durmas›d›r. 

Paral› sistemde, kredilerle, burs-
larla okuyan ö¤renciler de ayn› da-
yatmayla karfl› karfl›yad›rlar. Hakla-

r› için en küçük bir fley yap-
t›klar›nda, haks›zl›klara kar-
fl› en küçük bir itirazlar›nda,
bbuurrssllaarr››nn››nn,, kkrreeddiilleerriinniinn

kkeessiillmmeessii tteehhddiiddii önlerinde
büyük bir barikat gibi durur. 

Burslar, krediler, bu yan›yla kar-
fl›l›ks›z de¤ildir. Her burs, kredi, ö¤-
rencinin gelece¤ine ipotek koymak-
tad›r. Sonuçta, ö¤rencinin ne olaca-
¤›na, ne olmayaca¤›na, neler yap›p
yapmayaca¤›na bu sistem karar ver-
mektedir. 

PPaarraall›› ee¤¤iittiimm,, ee¤¤iittiimm
hhaakkkk››nn››nn ggaassbb››dd››rr

F›rsat eflitli¤i, oligarflinin e¤itim
sistemi içinde hiçbir zaman gerçek
anlamda olmam›flt›r zaten. E¤itim
paral› hale geldikçe de, ff››rrssaatt eeflfliitt--
ssiizzllii¤¤ii büyümektedir. 

E¤itim, hem ekonomik boyutuy-
la, siyasal, idari boyutlar›yla ve
müfredat›yla, sistemden ba¤›ms›z
de¤ildir. Akademik sorunlar için
mücadeleye at›lan gençlik, bu ne-
denle k›sa sürede “sistem” gerçe-
¤iyle karfl› karfl›ya gelir. 

1970’li y›llarda demokratik üni-
versite mücadelesini gelifltiren genç-
lik, sorunun bu yan›n› görmüfl ve önü-
ne hedef olarak düzeni koymufltur.
Sistemden ba¤›ms›z olarak sadece
e¤itimi, sadece okullar› tamamen de-
¤ifltirmek mümkün de¤ildir. Ama bu
durum demokratik talepler için müca-
deleyi engellememifltir.

Nitekim Dev-Genç, o y›llarda
da, o günlerden bugünlere uzanan
mücadelesi boyunca da, ö¤rencile-
rin kitap sorunundan, bar›nmaya,
yemek sorunundan demokratik e¤i-
time kadar çok çeflitli talepleri için
mücadele etmifl, örgütlenmeler yap-
m›flt›r. 

Paral› e¤itim iflte bu noktada mü-
cadele edilmesi gereken uygulama-
lar›n en bafl›nda gelmektedir. Çünkü
özetle tekrarlarsak, e¤itim hakk›n›n
gasb›d›r, yoksullar›n elenmesidir,

adaletsizlik, haks›zl›kt›r.

Bunlardan dolay› paral› e¤itime
karfl› mücadele ediyoruz. Paras›z, bi-
limsel ve halk için e¤itim istiyoruz.
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ÜN‹VERS‹TELER’de:
- Tüm HARÇLAR kald›r›ls›n!
- K›rtasiye, Kay›t Paras› vb. ad›
alt›nda okulun vermekle yükümlü
oldu¤u belgelerden para
al›nmas›n!
- Ders kitaplar› sürekli
de¤ifltirilmesin. Herkese ücretsiz
ders kitab› sa¤lans›n.
- Yeterli say›da yurt yap›ls›n.
Sabah akflam iki ö¤ün yemek
verilsin.
- Özel yurt soygununa son!

L‹SELER’de: 
- Dershaneler Kap›t›ls›n.
- ÖSS, YDS, SBS s›navlar›na
giriflte para al›nmas›n.
- Spor paras›, temizlik paras›,
s›nav paras›, k›rtasiye paras› vb.
ad› alt›nda ad›m bafl› para
al›nmas›na son verilsin!
- Her y›l ders kitaplar›
de¤ifltirilmesin!
- Kantinlerde fahifl fiyatlara son!
Fiyatlar düflürülmelidir!

Paras›z e¤itim hakk›m›zd›r!
Ticarethane de¤il Okul istiyoruz!
Tüccar de¤il Ö¤retmen istiyoruz!
E⁄‹T‹MDE SOYGUNA SON!
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Ş E¤itim, insanlar› flekillendi-

ren, insanlar›n gelece¤e yön
verme becerisini gelifltiren bir
ifllev görür. E¤itim, hangi sis-
temde olursa olsun o sistemin
ihtiyac› olan bireyler yetifltir-
mede en temel araçlardan biri-
dir. Oligarfli de bilir e¤itimin bu
ifllevini. Gençli¤in kendi ç›karla-
r›na uygun düflecek biçimde fle-
killenmesi için kullan›r e¤itimi.
‹flte bu yüzden mevcut siste-
min aynas›d›r e¤itim sistemi.
Emperyalistlerin ve iflbirlikçileri-
nin ç›karlar›na hizmet eder. 

Okula ilk bafllad›¤›m›zdan iti-
baren karfl›m›za ekonomik so-
runlar ç›kar. Herfley “ö¤renciler-
den daha fazla nas›l para al›r›z”
üzerine oturtulmufltur.

245 bin ö¤retmen aday› iflsiz-
ken, ilk ö¤retim okullar›n›n bin-
lerle ölçülen ö¤retmen ihtiyac›
varken, bakanl›k sadece 5 bini
kadrolu, on bini sözleflmeli, 15
bin ö¤retmen atamas› gerçek-
lefltirdi... Geri kalan ö¤retmen
aç›¤› ise ö¤renci velilerinden
toplanan paralarla, oldukça dü-
flük ücretlerde çal›flt›r›larak sö-
mürülen geçici ö¤retmenlerle
"çözülmeye" çal›fl›lmaktad›r!
Okullarda kendi müfredat› için-
de dahi do¤ru düzgün e¤itim ve-
rilmemesi ve ö¤rencilerin gele-
ce¤ini s›navlara indirgeyen OKS,
ÖSS, YDS gibi bir s›navlar sistemi
uygulanmas› sonucunda, ö¤ren-
ciler dershanelere ba¤›ml› k›l›n-
m›flt›r. Aileler sofras›ndan, ek-
me¤inden keserek, milyarlarca
liral›k borçlar›n alt›na girerek
çocuklar›n› dershanelere gön-
dermeye çal›fl›yorlar.

Bunun yan›s›ra ilk ve ortaö¤-
renimde kay›t paras›, k›yafet
paras›, ba¤›fl paras›, yaz›l› paras›,
spor paras›, temizlik paras›, ö¤-
retmen paras›, karne paras›...
adlar› alt›nda al›nan paralar, ve-
lileri zorluyor. Okula bafllarken
yap›lan harcamalar baz› ailele-

rin ayl›k gelirini afl›yor. 
Gazi Mahallesi’nde, ba¤›fl ad›

alt›nda toplanan ve verilmesi
yasad›fl› olarak zorunlu k›l›nan
paray› veremeyen bir veliye
okulun bafltan afla¤› temizletti-
rildi¤ini unutmad› haf›zalar›m›z.
Yine ayn› mahallede ba¤›fl para-
s›n› veremeyen çocuklar›n ayr›
bir s›n›fta toplanarak teflhir edil-
di¤ini de unutmad›k. Bu örnek-
ler sadece Gazi’de yaflanmam›fl-
t›r. Bunlar ülkemiz gerçe¤inin
resmidir. 

Üniversitelerde daha kap-
saml› sömürü bekliyor ö¤renci-
leri. Har(a)çlar her y›l yap›lan
zamlarla daha da a¤›rlafl›yor.
Yap›lan % 8 zamm›n ard›ndan
591 Liray›, ikinci ö¤retimde ise
2.134 Liray› bulan harç paralar›
“paras› olmayan okumas›n”
anlay›fl›n›n somut örne¤idir.

Bar›nma sorununun yak›c›l›¤›
her sene daha da fazla hissetti-
riyor kendisini. Her y›l yüzbin-
lerce ö¤renci adeta ortada kal›-
yor. Okula geldi¤i ilk aylar nere-
de kalaca¤›m s›k›nt›s›n› yafl›yor
ö¤renciler. Akraba ve tan›d›k
evlerinde yurt s›ras›n›n kendisi-
ne gelmesini beklemeye çal›fl›-
yor. Mevcut yurtlar içinde en
ucuzu olan, ücretleri, depozito
hariç ayl›k 90 Lirayla 165 Lira
aras›nda de¤iflen devlet yurtlar›,
sa¤l›ks›z, temizlikten yoksun
koflullar› bir yana, aran›p da bu-
lunmayan bir hâle geldi. Düflü-
nelim ki bu y›l üniversiteye gi-
ren 1,7 milyon ö¤renciden sa-
dece 217 bini yurtlara yerle-
flebildi. Geriye kalan›, ö¤renci
evlerine ya da özel yurtlara yö-
nelmek zorunda kald›. Özel
yurtlar›n en ucuzlar› 500 TL’den
bafll›yor. Tutulacak evler s›rf ö¤-
renci diye de¤erinin çok daha
üzerinde kiraya veriliyor. Hele

‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi bü-
yük flehirlerde okullara yak›n
evlerin kiralar› bin TL’yi buluyor.

Yine ulafl›m sorunu var. Özel-
likle ö¤renci gençli¤in halktan
tecrit edilme siyasetinin sonucu
olarak flehir merkezlerinden
uza¤a yap›lan okullara gidip ge-
lebilmek için harcanan yol para-
lar› büyük bir yüktür.

Bütün bunlar›n yan›nda dev-
let, faiziyle geri almak flart›yla
verdi¤i, yaflam flartlar›n›n ger-
çekli¤ine uymayan ayl›k 180 Tl’
lik krediler d›fl›nda, ö¤rencilerin
yükünü hafifletmek için hiçbir
fley yapm›yor. Aksine, e¤itim
her gün biraz daha pahal›lafl›-
yor ve özellefliyor. IMF, DB ve
WTO nun direktifleriyle sürdü-
rülen özellefltirme politikas›n›,
Tayyip Erdo¤an’›n “Biz istiyo-
ruz ki devlet yavafl yavafl
e¤itimden çekilsin, bu ifl ta-
mamen özel sektöre kals›n.”
sözlerinde aç›k ve net görüyo-
ruz. AKP, emperyalizmin ülke-
mizdeki en pervas›z iflbirlikçile-
rinden biri olarak uygulad›¤› po-
litikalarla, e¤itimi yoksul halk›n
çocuklar›na kapat›rken, oligarfli
için ise zenginleflme arac› hali-
ne getirmifltir.

Paras›z e¤itim talebi en te-
mel haklar›m›zdan biridir. Para-
s›z e¤itim talebini yükseltmek,
emperyalizme karfl› verilen mü-
cadeleden ayr› de¤ildir. E¤itimin
paral› hale getirilmesi karfl›s›nda
örgütlenmeli ve hakk›m›z› alma
noktas›nda kararl› olmal›y›z.
Bizleri müflteri yerine koyan bu
sistemi de¤ifltirebiliriz. Paras›z
e¤itim hakk›m›zd›r. Hakk›m›z
olan› alal›m!

Gençlik 
Federasyonu

Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z!

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii



2. BBölüm

Yeni-sömürgecilik, bir yan›yla
da aç›k iflgallerin yerini emperyaliz-
min gizli iflgallerinin almas›d›r. Fa-
kat bu emperyalizmin ordular›n›n
tamamen kkeennddii ss››nn››rrllaarr››nnaa ççeekkiill--
mmeessii demek de¤ildir. 3. Bunal›m
dönemindeki bütün bu yeni yön-
temler, Mahir’in deyifliyle ““eesskkii ssöö--
mmüürrggeecciilliikk mmeettoodduunnaa iillaavvee--
tteenn””dir. Üsler; iflte bunun somut bir
ifadesidir. Buralara yerlefltirilen fü-
zeleriyle, askerleriyle, istihbarat fa-
aliyetleriyle üsler, emperyalizmin
aasskkeerrii vvaarrll››¤¤››nn›› aç›kça göstermek
ve gerekti¤inde askeri müdahaleler
ve iflgallere baflvurabilecek konum-
da olmak istemesinin araçlar›d›r. 

Yak›n zamanda Afganistan ve
Irak iflgallerinde üslerin yo¤un kul-
lan›m›, üslerin yüklendi¤i bu rolün
aç›k bir göstergesidir. 

Vietnam yenilgisinden sonra
11998833'de Amerikan Kongresi'nde ka-
bul edilen ''''AAnnttii--TTeerröörr YYaassaass››'''' ile,
o güne kadar ulusal ve uluslararas›
hukuktan kaynaklanan kimi s›n›r-
land›rmalar kald›r›larak, Ameri-
ka’n›n dünyan›n her köflesinde her
türlü ilerici, devrimci, muhalif ge-
liflmeye sald›rmas›n›n yasal olarak
da önü aç›ld›. Bu yasaya göre ABD
Baflkan›’na Amerikan ç›karlar›n›
zedeleyen ve ''''AAmmeerriikkaann yyuurrttttaaflflllaa--
rr››nnaa zzaarraarr vveerreenn tteerröörr hhaarreekkeettllee--
rrii'''ne ve bunlar› destekleyen ülkele-

re, Kongre'ye dahi bilgi ver-
meden, aasskkeerr ggöönnddeerrmmee vvee
aasskkeerrii ooppeerraassyyoonnllaarr yyaappmmaa
yetkisi tan›nd›. 

Elbette Amerikan müdaha-

lelerinin tek biçimi, bizzat

kendi ordusu arac›l›¤›yla yap-

t›¤› askeri operasyonlar de¤il-

di. BBiirriinncciissii,, bizzat yeni-sömürge-

lerin kendi ordular›, kuklalaflt›r›ld›-

¤› ölçüde, ABD operasyonlar›n›n

arac› olarak kullan›l›yordu. ‹‹kkiinncciissii

1980’lerin bafl›ndan itibaren Nika-

ragua, Kamboçya, Angola, Mozam-

bik ve Afganistan gibi birçot ülke-

de, Amerika, gerici, faflist çeteler

örgütlemifltir ve onlar da Ameri-

ka’n›n “müdahale” araçlar›yd›. 

Dünyan›n jandarmal›¤›na soyu-

nan ABD emperyalizmi, özellikle

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda strate-

jik öneme sahip ülkelerde kurdu¤u

üsler ve yapt›¤› anlaflmalarla bölge

halklar› için bir tehdit unsuruna dö-

nüfltü. Üsler, yeni-sömürgelerin eemm--

ppeerryyaalliizzmmllee bbüüttüünnlleeflflttiirriillmmeessiinnddee

önemli bir araç haline geldi. ABD

için yeni-sömürgelerdeki üsleri vaz-

geçilmez k›lan; böylelikle üsleri

yerlefltirdi¤i o ülkeleri, iilleerrii kkaarraa--

kkooll gibi kullanabilecek duruma ge-

tirmifl olmas›yd›. 

ÜÜsslleerriinn bbuulluunndduukkllaarr››
üüllkkeelleerrddee ssiiyyaassii,, aasskkeerrii
eettkkiilleerrii

Üsler, Amerika’n›n askeri, siyasi
ve ekonomik aç›dan en üst düzeyde
etkide bulunabilece¤i stratejik böl-
gelerde kurulmaktad›r. Ve bir ülke-
de kurulduktan sonra da bbiirr ddaahhaa
kkaalldd››rr››llmmaass›› genellikle mümkün
olmamaktad›r. 

l Üsler askeri nitelikli kurum-

sallaflmalar olmalar›na ra¤men, ku-
rulduklar› ülkeler üzerinde ssiiyyaassii
bbiirr eeggeemmeennlliikk aarraacc››nnaa dönüflmek-
tedirler.

l Üsler bir ülke üzerindeki ssii--
yyaassii bbaasskk›› aarraaççllaarr››dd››rr.. Varoldukla-
r› ülkelerde Amerikan ç›karlar›n›n
en üst düzeyde korunmas› için faali-
yet yürütmektedirler. Bulunduklar›
ülke yönetimi üzerinde aç›k ya da
gizli olarak söz sahibidirler. 

l Üsler stratejik olarak bir ülke-
nin hava, kara ve deniz ulafl›m›n› da
ddeenneettiimm aalltt››nnddaa tutabilecek flekilde
kurumlaflt›r›lm›fllard›r. Amerika, ih-
tiyaç duydu¤unda buralar›, do¤ru-
dan kendisi en üst düzeyde güvenlik
önlemleri alarak aasskkeerr vvee mmaallzzeemmee
sseevvkkiiyyaatt›› için kullanabilmektedir.

l Üsler ayn› zamanda ppeettrrooll,,
ddoo¤¤aallggaazz vvee bbeennzzeerrii eenneerrjjii kkaayy--
nnaakkllaarr››nnaa en yak›n bölgelerde infla
edilmekte; böylece o ülkedeki ya da
bölgedeki enerji yollar›n› da kontrol
alt›nda tutabilmektedirler. 

l Üsler bulunduklar› ülkelerin
askeri güçlerini, ABD’nin askeri
amaçlar› do¤rultusunda kullanabil-
mektedirler. Amerikan askerleri, ifl-
birlikçi ordular arac›l›¤›yla lloojjiissttiikk
ihtiyaçlar›n› karfl›yabilmektedirler. 

l Çok say›da Amerikan üssü
koflullar› oluflturuldu¤unda bölge
halklar› için birer ssoorrgguu vvee iiflflkkeennccee
mmeerrkkeezzii gibi de çal›flabilmektedir.
Üsler ayn› zamanda aajjaann ffaaaalliiyyeett--
lleerrii,, ddiinnlleemmee,, iizzlleemmee vvee iissttiihhbbaarraatt
ttooppllaammaa için de kullan›lmaktad›r. 

l Üsler bir ülkenin ABD’ye

olan bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nn›› ppeekkiiflflttiirrmmee iiflflllee--
vviinnii görmektedirler. Her türlü anti
Amerikanc› güce, ulusal ve s›n›fsal
kurtulufl hareketlerine karfl› terör
uygulanmas›nda, iflbirlikçi iktidar-
lara bu konuda destek verilmesinde,
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‹NC‹RL‹K
ve Amerikan Üsleri

Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Karargahlar› 

ÜSLER, HHALKLARA SALDIRI ÜÜSTÜ, AAJAN
FAAL‹YETLER‹N‹N MMERKEZ‹, PP‹SL‹K
YUVALARIDIR!

YERLEfiT‹KLER‹ YYERLERDEN ÇÇIKARILIP
ATILMALARI, AANCAK HHALK KKURTULUfi
SAVAfiLARIYLA MÜMKÜNDÜR!



gerekli durumlarda kkoonnttggeerriillllaa ffaa--

aalliiyyeettlleerriinniinn öörrggüüttlleennmmeessiinnddee,, bi-

rinci derecede rol oynamaktad›rlar. 

l Amerika, girdi¤i bütün ülke-

lerde üsleri arac›l›¤›yla yyoozzllaaflflmmaayy››,,

aahhllaakkss››zzll››¤¤›› ddaa tafl›maktad›r. Örne-

¤in Filipinler’deki Subic Körfezin-

de bulunan ABD üssünün yan›ndaki

Olongapo flehri, ABD askerleri için

ffuuhhuuflfl vvee ee¤¤lleennccee mmeerrkkeezziinnee dö-

nüfltürülmüfl, flehre 50 bin fahifle ge-

tirilmifltir. Üslerin bulundu¤u bütün

bölgelerde afla¤› yukar› benzer bir

durum sözkonusudur. 

Üslerdeki Amerikan askerleri

bölge halklar›na yönelik sald›r›, te-

cavüz, hakaret gibi çok say›da suç

ifllemekte ancak neredeyse bunlar›n

hiçbiri cezaland›r›lmamaktad›r.

Amerikan üsleri bulunduklar› her

ülkede halka karfl› her türlü suçun

ifllendi¤i birer ppiisslliikk yyuuvvaallaarr››dd››rr..

Afganistan, Irak gibi aç›k iflgallerin

yafland›¤› ülkelerde ise halklara kar-

fl› ifllenen suçlar›n haddi hesab› yok-

tur. Her üs, ABD’nin “terörle müca-

dele” stratejisine uygun olarak ““ttee--

rröörree kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl üüssssüü”” olarak faali-

yet yürütmektedir. 

ÜÜsslleerr,, ‘‘YYeeflfliill kkuuflflaakk’’ttaa ddaa,, 

‘‘tteerröörree kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl’’ttaa ddaa 

ggöörreevvllii

ABD 11997700--11998800’li y›llarda YYeeflfliill

KKuuflflaakk ppoolliittiikkaass››yyllaa, Sovyetler Bir-

li¤i’ni, gerici ülkeler ve örgütler ta-

raf›ndan kuflatmay› hedefledi. Üs-

ler, bu y›llarda ABD’nin Yeflil Ku-

flak projesine uygun bir iflleve sahip

oldu. Buralardan yo¤un bir flekilde

sosyalist ülkelerdeki karfl›-devrimci

güçler desteklendi. Gerici, islamc›

güçler örgütlendi. Afganistan’da

Taliban desteklendi, her türlü silah

yard›m› yap›ld›. 

Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla
birlikte 1990’lar›n bafl›ndan itibaren,
ABD ""yyeennii ddüünnyyaa ddüüzzeennii"" fleklin-
de ifadelendirdi¤i, ddüünnyyaa ççaapp››nnddaa
eeggeemmeennllii¤¤iinnii kkuurrmmaa ppoolliittiikkaass››nn››
uygulamaya soktu. Bu y›llarda art›k
sosyalist ülkelerin bir sistem olarak
emperyalizmin egemenli¤i önünde
engel olmaktan ç›kmas›yla, ABD
dünyan›n imparatoru olma yolunda
bir ad›m daha ilerlemifl oldu. ABD
öncelikli olarak eski sosyalist ülkele-
ri kendi pazar›na dahil etmeyi ve Or-
tado¤u’nun zengin yeralt› kaynakla-
r›na elkoymay› hedefleyecekti. 

Yeni Dünya Düzeni'nin Ortado-
¤u'daki yans›mas› olan BBOOPP (GGee--
nniiflfllleettiillmmiiflfl OOrrttaaddoo¤¤uu vvee KKuuzzeeyy AAff--
rriikkaa PPrroojjeessii), baflta ABD olmak
üzere emperyalizmin Ortado¤u'da
egemenlik kurma projesi olarak ha-
yata geçirilmek istenmektedir. ‹‹nn--
cciirrlliikk ÜÜssssüü’’ne de, bu planda etkin
bir rol verilmektedir. 

1111 EEyyllüüll 22000011'de ABD'nin ‹kiz
Kuleleri'nin kaç›r›lan uçaklarla vu-
rulmas›, ABD emperyalizminin ye-
ni sald›r›lar›na vesile yap›ld›. ABD
bu tarihten itibaren dünyan›n ilerici,
sosyalist ülkelerini ve örgütlerini,
emperyalizme teslim olmayan isla-
mi örgüt ve ülkeleri ""tteerröörriisstt üüllkkee
vvee öörrggüüttlleerr"" olarak ilan ederek, he-
def haline getirdi. Terör demagojisi
alt›nda iflgallerini meflrulaflt›rmaya
çal›flt›. ABD, ‹ngiliz ve di¤er em-
peryalist ülkelerin 22000022 yy››ll››nnddaa AAff--
ggaanniissttaann'›, 22000033 yy››ll››nnddaa IIrraakk''› ifl-
gal etmesiyle ABD’nin amac› so-
mut olarak ortaya ç›kt›. Irak ya¤ma-
land›, talan edildi. Petrol kaynakla-
r›na ve di¤er zenginliklerine el ko-
nularak, emperyalistler aras›nda
paylaflt›r›ld›. ABD’nin “Terörle mü-
cadele”sinin bir demagojiden ibaret
oldu¤u anlafl›ld›.

Dünya çap›ndaki Amerikan üsle-
ri, her dönemin politikalar›na uygun
olarak kullan›lm›fl, ifllevleri zamana
göre de¤iflmifltir. 

Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra Amerika denizafl›r› ülkelerde-
ki askeri üslerini art›rmaya bafllad›.
Körfez krizi ve Yugoslavya’n›n par-
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Kap›s›nda TSK yaz›yor, ama bunun
bir hükmü var m› gerçekten? Bakal›m. 

Y›l 1964... TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii
GGeenneellkkuurrmmaayy ‹‹kkiinnccii BBaaflflkkaann›› Org.
Refik Tulga, Trabzon’daki Amerikan
üssüne gider. Üsteki Amerikal›lar, GGee--
nneellkkuurrmmaayy ‹‹kkiinnccii BBaaflflkkaann››’na üsteki
mutfak ve benzeri yerleri gezdirilir.
‹‹kkiinnccii BBaaflflkkaann as›l üs bölgesini gez-
mek istedi¤inde Amerikal› komutan
önünü keser:

- “Giremezsiniz! Buraya ancak
Amerikan uyruklu kifliler girebilir!” 

Tulga ›srar eder: “bu hükümranl›k haklar›m›za tecavüz de¤il mi?”

Amerikal› komutan›n cevab› aynen fludur: ““AAmmaa iikkiillii aannllaaflflmmaallaarr vvaarr..
BBiirr vviisskkii aallmmaazz mm››ss››nn››zz PPaaflflaamm??!!”” 

Paflan›n ne yapt›¤›n› tahmin edebilirsiniz!

Diyebilirsiniz ki, “eskiden öyleydi, flimdi öyle de¤ildir. Bugüne
bakal›m. YY››ll 22000055...... Üs’te görevli Binbafl› Fethi Dinçer efli ile birlikte sos-
yal tesislerden ç›kt›ktan sonra, ABD’li bir çavufl taraf›ndan keyfi olarak
durduruluyor. Araçtan indirilmek istenen Dinçer, ““TTüürrkk ssuubbaayy››”” oldu¤u-
nu söylüyor. Ancak ABD’li çavufl yaka paça ikisini de indiriyor, kelepçe-
leyip yüz üstü yat›r›yor ve kafalar›na aya¤›yla bas›yor...

Bas›na yans›d›¤›nda “ikinci çuval olay›” diye adland›r›ld› bu olay. Ama
sonra ne mi oldu? Örtbas edildi. Genelkurmay, bu afla¤›lanmay› da sineyi
çekti. Kap›s›nda TSK yaz›l› üste ““TTüürrkk ssuubbaayy››”” yerlerde sürünüyordu.

Üsler, Halklara Kapal›, Emperyalistlere Aç›kt›r!
Üslerde ‹flbirlikçi Yönetimlerin Yetkisi S›f›rd›r!



çalanarak, emperyalizmin askerleri
taraf›ndan iflgal edilmesiyle, dünya
çap›ndaki askeri varl›¤›n› daha da
art›rd›. NATO’ya üye ülkelerin sa-
y›s› art›r›l›p, müdahale alanlar› ge-
niflletilirken, Balkanlar’a, Do¤u Av-
rupa’ya, Balt›k ülkelerine, Kafkas-
lar’a, Ortado¤u’ya ve Asya’n›n içle-
rine do¤ru yeni askeri üsler aç›ld›.
Afrika’n›n her yerinde yeni askeri
üsler oluflturma çabas› içine girildi. 

Amerika, bu üsleri en uygun ko-
flullarda kurabilmek için de, bölge-
lerde ulusal ve dini çeliflkileri kul-
lanm›fl, halklar› birbirine karfl› k›fl-
k›rtmaktan yararlanm›flt›r. 

DDüünnyyaaddaakkii AABBDD üüsslleerrii

ABD dünyan›n dört bir taraf›na
yay›lm›fl üsleri arac›l›¤›yla emper-
yalist hegemonyas›n› güçlendirmifl-
tir. Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra ABD bir zamanlar hayalini
bile kuramayaca¤› yerlerde üslere
sahip oldu. Yeni-sömürgelefltirme
politikalar›yla ya da iflgallerle, sa-
vafllarla girdi¤i her ülkede yeni üs-
ler infla etti.

ABD bütün dünyada üs edinir-
ler, askeri gücünü maksimum sevi-
yede kullanabilece¤i yerleri tercih
etmektedir. 

Amerikan üsleri, üç katagoriye
ayr›l›r; AAnnaa OOppeerraassyyoonn ÜÜsslleerrii,, ‹‹llee--
rrii OOppeerraassyyoonn NNookkttaallaarr››,, MMüüflflttee--
rreekk GGüüvveennlliikk MMeevvkkiilleerrii

-- AAnnaa OOppeerraassyyoonn ÜÜsslleerrii;; Ame-
rika’n›n, Almanya, ‹spanya, ‹talya,
Japonya ve Güney Kore’de ana üs-
leri vard›r. Bunlar devasa üslerdir,
ço¤u hava ve deniz üssüdür. 

-- ‹‹lleerrii OOppeerraassyyoonn NNookkttaallaarr››::
Bunlar, Ana Operasyon Üslerini
desteklemek amac›yla Bat› Afri-
ka’dan, Güney Asya, Pasifik Okya-
nusu ve And Da¤lar›’na uzanan ge-
nifl bir alana kurulmufltur. Bosna’da-
ki Kartal, Kosova’daki Camp Bons-
teel, Türkiye’deki ‹ncirlik, Um-
man’daki Tumrait gibi üsler bu kate-
goridedir. Bunlar da içlerinde 5-10
bin Amerikan askerini, yüzlerce
uça¤› bar›nd›racak büyüklüktedirler. 

-- MMüüflfltteerreekk GGüüvveennlliikk MMeevvkkiillee--

rrii:: Bu üsler ola¤anüstü koflullarda
kullan›lmak üzere ve genelde tafle-
ron firmalar veya bulunulan ülkeler
taraf›ndan haz›r tutulmaktad›rlar.
Bu üslerde gerekti¤inde(!) kullan›l-
mak için malzeme depolanmakta-
d›r. Bu nitelikteki üsler, dünyan›n
hemen her bölgesine yay›lm›flt›r. 

AAmmeerriikkaa’’nn››nn 1111 EEyyllüüll’’ddeenn
ssoonnrraa ssaahhiipp oolldduu¤¤uu üüsslleerr

Amerika’n›n ekonomik ve aske-
ri merkezlerinin vuruldu¤u 11 Eylül
2001’deki eylemlerden sonra, Ame-
rika “teröre karfl› savafl” ad› alt›nda
halklara karfl› savafl› boyutland›ra-
ca¤›n› ilan etti. Bu sald›rganl›k poli-
tikas›na ba¤l› olarak da dünya ça-
p›ndaki askeri varl›¤›n› art›rd›. 11
Eylül’ü izleyen dönemde, Ameri-
ka’n›n ülke d›fl›ndaki asker ve üs sa-
y›s›n› yyüüzzddee 2200 oran›nda art›rd›¤›
belirtilmektedir. Amerika 12 ülkede
yeni üsler kurdu. Bu üsler flunlard›r:

-- AAffggaanniissttaann:: ABD burada ifl-
galle birlikte 1133 askeri üssü kurdu.
Bunlar›n en büyüklerinden biri,
“Ba¤ram” üssüdür. 

-- IIrraakk:: Resmi aç›klamalar›na
göre ABD’nin Irak’ta 1144 askeri üssü
vard›r. Bu üslerde yaklafl›k 114455 bbiinn
AABBDD askeri bulunmaktad›r. Bunlar-
dan 2255 kkiilloommeettrreekkaarree alana yay›l-
m›fl AAnnaaccoonnddaa üssü 2200 bbiinn kifliyi
bar›nd›rmaktad›r. Birçok üs bir flflee--
hhiirr ggiibbiiddiirr.. 

-- BBuullggaarriissttaann:: ABD’nin Bulga-

ristan’da 77 bbiinn askeri bar›nd›ran
birkaç askeri üssü vard›r. 

-- MMaaccaarriissttaann:: 55 bbiinn askeri ba-
r›nd›ran bir askeri üs kuruldu. 

-- RRoommaannyyaa:: ABD’nin Roman-
ya’da 88 bbiinnddeenn fazla askeri birkaç
askeri üsse da¤›t›lm›fl vaziyettedir. 

-- GGüürrcciissttaann:: ABD’nin toplam
1122 aasskkeerrii üüssssüü bulunmaktad›r. 

-- FFiilliippiinnlleerr:: ABD’nin Filipin’de
birçok askeri hava ve deniz üssü bu-
lunmaktad›r. 

-- PPaakkiissttaann:: ABD’nin Pakis-
tan’da 33 aasskkeerrii üüssssüü bulunmakta-
d›r. Üslerin üçü de Afganistan s›n›r-
lar›ndad›r. 

-- KK››rrgg››zziissttaann,, ÖÖzzbbeekkiissttaann,, CCii--
bbuuttii CCuummhhuurriiyyeettii vvee KKaattaarr’’da da
birer üs kurulmufltur. 

Amerika’n›n 11 Eylül’den sonra
kurdu¤u üslerin bulundu¤u ülkeleri
sayd›k. Bunlar›n d›fl›nda Amerikan
üslerinin bulundu¤u ülkeleri de say-
d›¤›m›zda Amerika’n›n ““ddüünnyyaann››nn
55 kk››ttaass››nnaa yyaayy››llmmaass››”” daha aç›k
görülmüfl olacakt›r: Almanya, ‹tal-
ya, ‹ngiltere, ‹zlanda, Yunanistan,
‹spanya, Türkiye, Portekiz, Belçika,
Hollanda, Lüksemburg, Bosna, Da-
nimarka, Japonya, Güney Kore,
Marshall Adalar›, Avustralya, Sin-
gapur, Endonezya, Bahreyn, Um-
man, Birleflik Arap Emirlikleri, Pa-
nama, M›s›r, Küba (Guantanamo),
Bahamalar, Ekvador, Antigua, Hol-
landa Antilleri, St.Helena Adas›. 

- sürecek -

27

Say›:
14

27 
Eylül 

2009

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Kosova’n›n emperyalistler
taraf›ndan “kurtar›l›p” iflgal edil-
mesinden sonra burada, Ameri-
ka’n›n ülkesi d›fl›nda ggeellmmiiflfl ggeeççmmiiflfl
eenn bbüüyyüükk aasskkeerrii üüssssüü kuruldu.
BBoonnddsstteeeell CCaammpp adl› bu üs, ““2211..
YYüüzzyy››ll››nn ssiillaahh ddeeppoossuu”” olarak da
adland›r›lmaktad›r. 

Amerikan ordusu, Haziran
1999’da eski Yugoslavya’ya girer
girmez, ilk ifl olarak üssün bugün
kurulu oldu¤u 446600 bbiinn mmeettrreekkaarree--
lliikk alana el koyarak, üssün inflaas›na
bafllad›lar. ABD üssün etraf›ndaki

320 kilomet-
relik yollar›n
ve irili ufakl›
17 köprünün

de kontolünü eline geçirdi. 

Bu üs büyük bir flehir gibi mer-
kez ve banliyöler olarak planlanm›fl-
t›. Üs 7000 askeri personel ve yüz-
lerce helikopter, uçak kapasitelidir.
Üs, 8844 kkmm.. dikenli telle çevrilmifltir. 

‹flgalle birlikte, Amerika’n›n
derdinin “S›rp kasab› Miloseviç’in
zulmü alt›ndaki Kosoval› Müs-
lümanlar›n dram›” olmad›¤› ortaya
ç›kt›. ABD, Kosoval› Müslümanlar›
“kurtar›rken”, bölgeye askeri ve
ekonomik olarak yerleflti.

“Bar›fl” Ad›na ‹flgal Et; 
Halklara Karfl› Savafl Üsleri Kur
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Eduardo Ga-
leano, Latin

A m e r i -
ka ’n ›n

Kesik Damarlar›’nda, Bolivya’yla
ilgili flu ilginç bilgiyi verir: 

“Bugün, on Bolivyal›dan alt›s›
okuma yazma bilmiyor, çocuklar›n
yar›s› okula gitmiyor. ... Kendi bak›-
r›n› ifllemekten âciz olan Bolivya,
buna karfl›l›k, sekiz hukuk fakültesi-
ne sahiptir. ”

Peki neden?

Bolivya’n›n nüfusu, o y›llarda
(1979) 55,,55 mmiillyyoonndduurr.. 5,5 milyon-
luk küçük bir ülkede ve üstelik oku-
ma yazma oran›n›n bu kadar düflük
oldu¤u bir ülkede, bu kadar çok hu-
kuk fakültesi olmas›n›n anlam›,
aç›klamas› nedir?

“Bu fakülteler seri halde, K›z›l-
derililerin kan›n› emen vampirler
imal ediyor.” diye devam ediyor
Galeano. (syf. 152-153)

HHuukkuukk ffaakküülltteessii vvee vvaammppiirrlliikk!!

Yan yana getirmesi zor görünü-
yor belki. Ama öyle de¤il. Hukuka
ve hukukçulara günümüz dünyas›n-
da neler yapt›r›ld›¤›na bakt›¤›m›zda
neden öyle olmad›¤›n› görmek hiç
de zor de¤lidir. 

Egemenlerin dillerinden düflür-
medikleri bir kavramd›r “hukuk”.
Devletlerin niteli¤ini tarif ederken
“hukuk devletiyiz” derler. “Hukuk
herkese laz›m, hukuka sayg› duymak
gerekir” derler. Fakat hukuka uy-
mayan en baflta egemenlerin kendi-
leridir. Ama yine de boflveremezler
hukuku. Tersine hep savunuyor gö-
rünmek durumundad›rlar. Hukukçu-
lar da en baflta onlara bu görünümü
sa¤lamak için laz›md›r. 

SSöömmüürrüü ddüüzzeenniinnddee 
hhuukkuukk,, aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn 
kkaabbuull eettttiirriillmmeessiiddiirr

Hukuk, durup dururken ortaya

ç›kmam›flt›r. Bir ihtiyaç olarak orta-
ya ç›km›flt›r. Peki nas›l bir ihtiyac›n
sonucu ç›km›flt›r ve egemenlerin id-
dia etti¤i gibi herkese laz›m m›d›r
hukuk? Bu sorular, ilk kez sorulan
sorular da de¤il. Yüzy›llar öncesin-
den insanlar bu sorulara cevap ara-
m›flt›r. Çünkü hukuk; esas olarak hu-
kuksuzlukla var olmufltur. 

fieyh Bedreddin hukukun ne olup
olmad›¤›n› araflt›rmaya flu sorularla
bafll›yor: “Hukuk... Niye gerekmifltir
acaba?., insanlar›n davran›fllar›na
yasak koymak zorunlu¤u nerden
do¤mufltur? Hakl›, haks›z sözcükle-
ri neden türetilmifltir? Bizce, as›l
yan›tlanmas› gereken sorunlar bun-
lard›r.” (Erol Toy, Azap Ortaklar›,
syf.146) Bedreddin sorular›n›n ce-
vab›n› da veriyor: “Haks›zl›¤›n ol-
mad›¤› yerde, hakl›lar da olamaz.
Herkes eflit, herkes üretti¤inin tam
karfl›l›¤›n› alanda, haks›zl›k söz ko-
nusu olamaz. Olmayanda, hakl›n›n,
haks›z›n ayr›lmas› gere¤i duyulmaz.
Öyleyse, ilk hukukun bafllang›c›, iillkk
ssöömmüürrggeenniinn oorrttaayyaa çç››kkmmaass››dd››rr....
Demek ki, hukuk, iillkk hhaakkss››zzll››kkllaa
bbiirrlliikkttee kendinin gerekli oldu¤unu
duyurmufltur.” (Age, Syf. 147)

Bedreddin, hukuka neden ihtiyaç
duyuldu¤unun cevab›n› yüzy›llar
önce “ilk sömürgenin ortaya ç›kma-
s›d›r” diye vermektedir. 

Herkese laz›m olan hukukun ni-
teli¤i farkl›d›r. Bu yüzden, egemen-
lerin bahsetti¤i gibi “herkese laz›m”
olan bir hukuk yoktur. Çünkü herke-
sin ihtiyac› farkl›d›r. Sömürülen bir
insan, sömürüye karfl› ç›kt›¤› için
kendisine ceza verilmesini söyleyen

bir hukuka neden ihtiyaç duysun? 

Egemenlerin “hepimize laz›m”
dedikleri hukuk, eezziilleennlleerree zzoorrllaa
ddaayyaatt››llaann kkuurraallllaarrdd››rr. S›n›fl› top-
lumlarda hukuk, egemen s›n›flar›n
bir arac›d›r. Düzen onlar›n düzenidir
ve bu düzene uydurulmas› gereken
sömürülenlerdir. Egemenler o yasa-
lar›n kendileri için yap›ld›¤›n› dü-
flünmezler. Ve kendi koyduklar› ya-
salara kendileri uymazlar. 

YYaassaallaarr›› kkiimm yyaapp››yyoorr?? Sorul-
mas› gereken ikinci soru budur.

Yasalar, belli s›n›flar, katmanlar
taraf›ndan yap›l›r ve hiç bir s›n›f ve
katman, kendine karfl› yasa yapmaz.
Sömüren, sömürüyü suç sayan bir
yasa yapmayaca¤› gibi, sömürülen
de sömürülmeyi normal gören bir
yasa yapmaz. 

Aç bir insanla onu aç b›rakan›n
ihtiyaç duydu¤u hukuk ayn› hukuk
olabilir mi? Zengin, önce kendi var-
l›¤›yla yoksulu yarat›r, sonra da yok-
sullu¤a karfl› eylemleri yasaklayan
yasalar yapar. 

Sömürücü düzende, yasalar› ya-
panlar sömürücü s›n›flard›r. 

“Her iktidar, elinde bulundurdu-
¤u devleti kullanarak kanunlar ç›ka-
r›p kendi hukukunu oluflturur. Do¤al
olarak her devletin niteli¤i kendi hu-
kuk sistemine de yans›r. Çünkü hhuu--
kkuukk ddeeddii¤¤iimmiizz flfleeyy,, ggeerrççeekkttee,, mmeevvccuutt
ddeevvlleettiinn vvee oo ddeevvlleettii eelliinnddee bbuulluunn--
dduurraann eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarr››nn vvaarrll››¤¤››nn››
ggüüvveennccee aalltt››nnaa aallmmaakk iiççiinn yap›lm›fl-
t›r. Baflka bir deyiflle, hukuk mevcut
üretim iliflkilerini, mevcut ekonomik
ve siyasi sistemi sürdürmenin bir
arac›d›r.” (Yürüyüfl, say›: 8)

Kapitalist düzen, sömürü üzerine
kurulmufltur. Sömürünün oldu¤u
yerde adalet de yoktur. Burjuvazinin
devletinde hukuk, adaletsizli¤i top-
luma kabul ettirmenin arac›d›r.

Özel mülkiyet düzeni, sömürü
düzenidir; ÖÖzzeell mmüüllkkiiyyeettiinn hhuukkuu--
kkuu,, sömürünün, h›rs›zl›¤›n, soygu-

Özel mükiyetin oldu¤u yerde

Adalet yoktur
‹flkencecileri, kkatilleri
koruyan vve aaklayan
bir hukuk yyoksa,
hiçbir düzen, iiflkence
ve katliamlar›n› uuzun
süre ssürdüremez!



nun meflrulaflt›r›lmas›d›r. ‹‹flflttee bbuu
yyüüzzddeenn öözzeell mmüüllkkiiyyeettiinn oolldduu¤¤uu
yyeerrddee aaddaalleett oollmmaazz..  Ve iflte bu ne-
denle, adaletten yana bir hukukçu,
asla özel mülkiyet hukukunu savu-
namaz. 

CCuunnttaallaarr›› mmeeflflrruullaaflfltt››rraann 
hhuukkuukkççuullaarr

Burjuva hukuku, ayn› zamanda
sömürü düzenine ppeerrddee ifllevi görür. 

Burjuva demokrasisi, özünde bir
burjuva diktatörlü¤üdür. Demokrasi
sadece burjuvalar için vard›r. Burju-
va hukuk, bu diktatörlü¤ü gizler.
Çünkü sömürü ve adaletsizlik üzeri-
ne kurulmufl düzende burjuvazinin
yalana, maskeye ihtiyac› vard›r. Hu-
kukunda herkesin hukuku oldu¤u
yalan›n› söylerler. Hukuk karfl›s›nda
herkesin eflit oldu¤u yalan›n› söyler-
ler. Burjuva hukukunda da öyle ya-
zar, yani burjuvan›n da proleterin de
eeflfliitt oldu¤u yaz›l›d›r. Bu bir yalan-
d›r. Yasalar hiçbir zaman tekellerle
halktan birine ayn› flekilde uygulan-
maz. Daha önemlisi ve belirleyici
olan›, yasalar daha bafltan, egemen-
lerin ç›karlar› gözetilerek yap›l›r.
Daha bafltan yasalar sömürüyü, ar-
t›k-de¤er yaratmay› onaylar ve mefl-
rulaflt›r›r. SSuuçç vvee cceezzaa,, kapitalisit
mülkiyeti esas alarak belirlenir.
Burjuvazi de sömürüsünü, hukuka
uygun olarak bu yasalara dayanarak
sürdürür. 

Hukuk Marksist-Leninist litera-
türde flöyle tan›mlan›r: ““EEggeemmeenn ss››--
nn››ff››nn yyaassaallllaaflfltt››rr››llmm››flfl iirraaddeessii..”” Bu
irade burjuvazinin örgütlü gücü
devlet arac›l›¤›yla hayata geçirilir. 

Lenin, hukukun uygulanmas›nda
devletin rolünü flöyle belirler: “Bur-
juva hukuku, zorunlu olarak bir
burjuva devlete dayan›r; çünkü,
koydu¤u kurallara uymaya zorla-
maya yetenekli bir ayg›t olmaks›z›n,
hhuukkuukk hhiiççbbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr..”” Burju-
vazi ad›na yasalar› yapan da, uygu-
layan da devlettir. 

Hukukçu, iflte bu noktada ç›kar
sahneye. Mesleki konumlar›na göre,
yarg› mekanizmas›n›n belirli yanla-
r›n› olufltururlar. 

Bu mekanizmada hukukçular›n

kimisi hhaakkiimm, kimisi ssaavvcc››, kimisi
aavvuukkaatttt››rr. Tarih karfl›s›ndaki rolle-
rini üzerlerindeki cüppelere göre
oynarlar. 

Verili mekanizman›n bir parças›
olmay› kabul eden, verili hukuku
hiçbir flekilde sorgulamayan ve zor-
lamayan hukukçu, ddüüzzeenniinn hhuukkuukk--
ççuussuudur. Ve hiç abartmadan denile-
bilir ki, düzen onlar üzerinde ayakta
durur. Aç›k faflizmin hüküm sürdü-
¤ü dönemlerde bile, parlamentolar,
partiler kapat›l›rken, Yarg›tay gibi,
Dan›fltay, Say›fltay gibi sistemin üst
hukuk kurumlar› ve mahkemeler
kapat›lmaz. Tersine, bu kurumlar ve
bu kurumlarda görev yapan hukuk-
çular, aç›k faflizmi bile aklaman›n,
meflrulaflt›rman›n arac› olarak kulla-
n›l›rlar. 

Belirtmek gerekir ki, ddüüzzeenniinn
hhuukkuukk ffaakküülltteelleerriinniinn mmeezzuunn eettttii¤¤ii
hhuukkuukkççuullaarr››nn bbüüyyüükk bbiirr bbööllüümmüü,,
bu meflrulaflt›rman›n arac› olmufllar-
d›r. Halen de mevcut sistemi meflru-
laflt›rman›n arac› olduklar› gibi.

Burjuvazi, mevcut biçimsel bur-
juva demokratik hukukla, demokra-
sicilik oyunuyla kitleleri yönetmek-
te zorlanmaya bafllad›¤›nda  ola¤a-
nüstü halleri, s›k›yönetimleri olma-
d› cuntalar› devreye sokar. Ve il-
ginçtir ki, mahkemeler her koflulda
ifllemeye devam eder. Cuntan›n ken-
disi hukuksuzluktur diye, hiçbir
mahkeme kendini la¤vetmeyi dü-
flünmez örne¤in. Bu yaln›z ülkemiz-
de de¤il, bütün dünyada böyledir.
Bu da emperyalizmin ve oligarflile-
rin hukuk fakültelerinde nas›l hu-
kukçular›n yetifltirildi¤ini, onlardaki

hak ve adalet ölçülerinin ne kadar
gerçek hak ve adalete denk düfltü¤ü-
nü, onlar›n bunlar› savunmakta ne
kadar kararl› ve tutarl› oldu¤unu da
gösterir.  

Egemen s›n›flar, keyfili¤e, hak
gasplar›na, zulme daha çok baflvur-
dukça, yarg›ya da daha fazla ihtiyaç
duyarlar. Nitekim, infazlar, iflkence-
ler, faali meçhuller, kaybetmeler,
linçler artt›kça, yarg›ya, düzenin hu-
kukçular›na daha fazla ifl düfler. 

Davalar› uzatarak, iflkenceci, ka-
til polisleri serbest b›rakarak, zaman
aflam›na götürerek, yarg›, her koflul-
da onlar› korur, aklar. 

Bu gerçekte halka karfl› yap›lan
sald›r›lar›n bir di¤er boyutta, hukuk
boyutunda sürdürülmesidir. “‹flken-
ce yapar, katleder, kaybederiz; kim-
se hesap soramaz" demektir. Düzen,
kkeennddii hhuukkuukkççuullaarr›› olmadan bunu
diyemez. 

HHaakkllaarr vvee öözzggüürrllüükklleerriinn 
mmüüccaaddeelleessii ddee bbiizziimm 
mmüüccaaddeelleemmiizzddiirr

S›n›flar oldu¤u sürece hukuka
ihtiyaç olacakt›r. Sömürü düzeni
tüm dünyada tamamen ortadan kal-
d›r›ld›¤›nda hukuk kurallar›na da ih-
tiyaç olmayacakt›r. S›n›fl› toplumda
ise, halktan yana bir hukuk, ancak
halktan yana bir sistemin kurulma-
s›yla yani halk›n iktidar›yla müm-
kün olabilir. 

Bu böyle olacak diye bugün hu-
kuk mücadelesi verilmeyece¤i anla-
m›na gelmez. Tam tersine, bugün
sahip olunan haklar ve özgürlükler,
hukukun en evrensel ilkeleri, halk-
lar›n yüzy›llar boyu verdikleri mü-
cadelelerin sonucudur. Kendi koy-
du¤u yasalara bile uymayan oligar-
flik diktatörlü¤ün iktidar›nda hukuk
ve adalet mücadelesi, demokrasi
mücadelesinin parças›d›r. Mahir’in
dedi¤i gibi;

"Dünya proletaryas›, burjuva
demokrasisi haklar›n› alabilmek
için kan revan içinde kalm›flt›r ve bu
haklar›n› da elinde tutabilmek için,
tabii, ki bütün gücüyle savaflacak-
t›r." (Bütün Yaz›lar, syf. 68)
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EEmmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerr,, 
yyaa¤¤mmaayy››,, ttaallaann››
aarrtt››rrdd››kkççaa,, ddaahhaa ffaazzllaa
hhuukkuukkççuuyyaa,, ddoo¤¤rruuddaann
kkeennddiilleerriinnee hhiizzmmeett eeddeecceekk
yyaarrgg›› mmeekkaanniizzmmaallaarr››nnaa
iihhttiiyyaaçç dduuyyaarrllaarr.. 
TTeekkeelllleerriinn kkuurrdduukkllaarr››
hhuukkuukk bbüürroollaarr›› vvee
uulluussllaarraarraass›› ttaahhkkiimm
ggiibbii mmaahhkkeemmeelleerr,,
bbuunnuunn ssoonnuuccuudduurr.. 
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9 Ekim’de An-

kara 11. A¤›r Ceza

Mahkemesi’nde

bir dava bafllaya-

cak. Oligarflinin

hukuku, bir feda savaflç›s›n› yarg›la-

yacak. Çok s›k rastlanan türde bir

dava de¤il bu; çünkü feda savaflç›la-

r› görevini tamamlad›¤›nda, genel-

likle yarg›layacak kimseyi bulamaz

oligarfli. Ancak bu kez, teknik bir

aksakl›k, feda eylemini giriflim afla-

mas›nda b›rakt› ve iflte bu dava öyle

mümkün oldu.

29 Nisan günü Ankara Bilkent

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde

bir feda savaflç›s›, hapishaneler tari-

hinin en büyük katliamlar›ndan biri-

nin sorumlusu olan ve fakat flimdi

“ö¤retim üyeli¤i” yapan bir katli-

amc›n›n burnunun dibine kadar so-

kuldu. Feda eylemi girifliminde bu-

lundu. Gözüne bakt› hesap vermesi

gerekenin. Nefesini, sonra sesini

duydu... Bast› dü¤meye... Ve fakat

beklenen olmad›. 19-22 Aral›k Kat-

liam›n›n sorumlusu eski Adalet Ba-

kan› Hikmet Sami Türk, iflte o tek-

nik aksakl›k yüzünden son anda

kurtuldu. 

99 EEkkiimm’deki davada, “san›k”

sandalyesinde, adalet için o dü¤me-

ye basan, ancak eylemi yar›m ka-

lan feda savaflç›s› DDiiddeemm AAkk--

mmaann olacak. Yarg›lanan ve yar-

g›layan kim flimdi bu davada?

Olan ne, olmas› gereken ne?..

Bir tarafta, halk›n adalet
özlemine cevap olmaya ça-
l›flan bir feda giriflimi...

Di¤er tarafta, 19-22
Aral›k, Türkiye tarihi-
nin en büyük hapisha-
neler katliam›n› gerçeklefltirerek
kendi hapishanelerindeki tutsaklar›
katleden bir “hukuk devleti”nin
adaletsizlik Bakan›!... 

Adaleti savunanlar›n terörist;
katliam yapanlar›n hukukun, adale-
tin temsilcisi say›ld›¤› tersine bir
dünya... 

‹K‹ SORU, ‹K‹ SEBEP var, üze-
rinde durulmas› gereken:

BBiirr:: Terörist damgas› vurulan
bir genç k›z›m›z, henüz çok k›sa bir
bölümünü yaflad›¤› hayat›n› feda
ederek, bedenine sard›¤› bombalar-
la adalet aramak zorunda b›rakan
nedir? ‹‹kkii:: Kartvizitinde hukukçu
yazan, adaletin en tepesinde yer
alan, ad› HHiikkmmeett SSaammii TTÜÜRRKK olan
kifliye katliam yapt›rtan nedir?

HHuukkuukk,, aaddaalleett vvee tteerröörr!! 

Bunlar, bugün belki de üzerinde
en çok tart›fl›lan, çarp›t›lan kavram-
lard›r. Kimdir bu dünyada gerçekleri
ters yüz eden, adalet arayan› terörist,
katliamc›y› hukukçu yapan?  Kimdir
ak› kara, karay› beyaz yapan?

Hukuken de, siyaseten de iikkii ttaa--
rraaff var ortada: Katliam yapan bir
devlet ve adalet arayan bir halk!...
Gerçekler bu kadar aç›kken, hangi
hukuk, hangi yasa bu ç›plak gerçe-
¤in üzerini örtebilir? ‹nsanlar› ha-
pishanelere doldurup yakan, katle-
den günümüz Nazilerini hukukun
ve adaletin temsilcisi, faflizme karfl›
direnenleri de terörist olarak göster-

meye hangi yasa-
n›n gücü yetebilir? 

HHaannggii hhuukkuukk
kkiittaabb››nnddaa bir insa-
n›, görünmez yan-
g›nlarla yakarak, etini kemi¤inden
ay›rarak onu kömüre çeviren kim-
yasal silahlarla katletmenin yyaassaall
oldu¤u yaz›yor? Bu nas›l bir hukuk-
tur ki, binlerce bombayla, mermiy-
le, kimyasal silahlarla yap›lan bir
vahfleti onayl›yor? Bu nas›l bir ada-
lettir ki diri diri yak›lan 66 kkaadd››nn››nn,,
2288 ttuuttssaa¤¤››nn katledilmesini görmez-
den geliyor. 

Hukuk, adalet üzerine nutuk
atanlar, devrimcileri adalet arad›k-
lar› için terörist diye suçlayanlar, o
19 Aral›k günü kimlerin cellatl›¤a
soyundu¤una iyi bakmal›d›rlar. Bu-
gün aram›zda maskesiz dolaflan cel-
latlar, o gün kar maskeleriyle canlar
ald›lar. O gün 20 hapishanenin üze-
rine bir kkaarraabbaassaann gibi çöktüler.
Özel timler, polisler, jandarmalar,
gardiyanlar ööllüümm kkuussttuullaarr.. Yüzler-
ce devrimci tutsak bombalar, kim-
yasal silahlar, kurflun ya¤murlar›
aras›nda ad›na “hayata dönüfl ope-
rasyonu” denilen bu katliamda, öl-
dü, yaraland›, iflkencelerden geçiril-
di, vücutlar› kesici aletlerle delik
deflik edildi, tecavüze u¤rad›lar, ça-
murlarda sürüklendiler buz gibi so-

¤ukta saatlerce bekletildiler... 

O gün vahfletin her türünün
aç›k “sergisi” vard› adeta... Ka-
tiller o gün analar›n yüre¤ini de
yang›n yerine çevirdiler. Hapis-
hanelerin yanm›fl, y›k›lm›fl du-
varlar› aras›ndan dizi dizi cena-
zeler ç›karken, lime lime erir-
ken etler, kömürleflirken be-
denler, kurflunlarla atmaz olur-
ken yürekler, parçalan›rken be-
yinler, NEREDEYD‹ bu ülke-
deki HHUUKKUUKK vvee AADDAALLEETT? 

Katliamc›lar›n silahlar›, üze-
rinde “insan bulunan yere at›l-

YYaarrgg››llaannmmaass››
GGeerreekkeenn KK‹‹MM??

‹stiyorlar ki
devlet terör
uygulas›n,
katletsin ama
karfl›l›¤›nda
kimse ses
ç›kartmas›n.
Devletin kkaattlleett--
mmee öözzggüürrllüü¤¤üü

olacak ama halk›n buna karfl›
ddiirreennmmee hhaakkkk›› olmayacak!... ‹‹flflttee
bbuu,, aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn ttaa kkeennddiissiiddiirr.. 

Özel
Mülkiyetin

Hukukuna
Örnektir
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maz” yaz›l› bombalar›, derileri eri-
ten kimyasal bombalar›, alev tüpleri,
bunlar›n hepsi hhuukkuukkttaann yyaannaa;

devrimcilerin bedenine sar›lm›fl
bombalar hhuukkuukk dd››flfl››,,  öyle mi?

Neye göre?

Hangi ölçüye, hangi vicdana,
hangi ahlaka, hangi adalete göre? 

Katliamc›n›n, kahkahalarla diri
diri yakanlar› hukukun temsilcisi,
yasan›n uygulay›c›s›, adalet arayan-
lar›n ise hukuk ve yasad›fl› oldu¤u-
na hükmeden ffaaflfliizzmmiinn yyaassaallaarr››nn››nn
tarih karfl›s›nda hiçbir hükmü yok-
tur. Katliamc›lara, halka terör uygu-
lama hakk› veren bir “hukuk” varsa
bu ülkede, devrimcilere de bu huku-
ka karfl› hesap sorma hakk› veren
bbiirr aaddaalleett aannllaayy››flfl›› oollmmaakk dduurruu--
mmuunnddaadd››rr.. 

Naziler 6 milyon Yahudiyi ve
sosyalisti toplama kamplar›nda ya-
karken, faflizmin hukukuna göre in-
sanlar› gaz odalar›na doldurmak,
yakmak, yasald›. Nazilerin de aannaa--
yyaassaallaarr››,, cceezzaa yyaassaallaarr››,, hhuukkuukk ffaa--
kküülltteelleerrii,, aaddaalleett bbaakkaannllaarr›› vard›.
Bugün bizim ülkemizdeki Naziler
de 6 kad›n› diri diri yak›p 28 tutsa¤›
katlettikten sonra, ayn› Nazilerin
kendi faflist yasalar›na dayanmas›
gibi, kendi yasalar›yla kendilerini
aklamaya çal›flmad›lar m›? Yasalar›
yapan olmaktan do¤an konumlar›y-
la, katliamc›lar› aklad›klar› yetmi-
yormufl gibi, katliama karfl› direnen-
leri yarg›lamaya kalk›flmad›lar m›?

Ama flunu söyleyelim ki, tarih
karfl›s›nda bofluna kürek çekmektir
bütün bunlar. Naziler nas›l san›k

koltu¤una oturtularak, tüm dünyada
lanetlendilerse, ülkemiz Nazileri de
er yada geç o san›k koltuklar›na
oturarak, halk›n mahkemelerinde
iflledikleri tüm suçlar›n hesab›n› ve-
recekler. TTaarriihh kkaarrflfl››ss››nnddaa hhaakkll››
oollaann;; zulmün yasalar›na dayanarak
devrimcileri yarg›layaca¤›n› zanne-
denler de¤il, halk›n adaletinin savu-
nucusu oland›r. 

YYaarrgg››llaannmmaass›› ggeerreekkeenn 
aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn 

ssoorruummlluullaarr››dd››rr

Didem Akmanlar, adaletsiz b›ra-
k›lan bir ülkede, adaleti yerine ge-
tirmek, halk›n da bir aaddaalleett aannllaayy››--
flfl›› oldu¤unu göstermek istemifltir.
Didem Akman, bir istisna de¤ildir,
emperyalizmin zulmüne, iflgalleri,
yoksullu¤u dayatmas›na karfl›,
Irak’ta, Afganistan’da, Sri Lan-
ka’da, Çeçenistan’da, Kolombi-
ya’da, Filistin’de halklar›n adaletsiz
kalamayaca¤›n› gösteren bbiinnlleerrccee
DDiiddeemm’’ddeenn bbiirriiddiirr.. 

O yüzdendir ki, D‹DEM’‹ YAR-
GILAMAK, emperyalizme, siyo-
nizme, faflist diktatörlüklere karfl›
insanl›k onurunu, ulusal onuru sa-
vunmak için fedaya baflvuran bbiinn--
lleerrccee IIrraakkll››,, FFiilliissttiinnllii DDiiddeemm’’ii yyaarr--
gg››llaammaakktt››rr.. Onun neden bu eyleme
baflvurdu¤unun cevab›, dünyan›n ve
ülkemizin koflullar›ndad›r. Yarg›-
lanmas› gereken Didemler de¤il,
Sami Türkler’dir. Yarg›lanmas› ge-
reken adalet arayanlar de¤il, aaddaalleett--
ssiizzllii¤¤iinn ssoorruummlluullaarr››dd››rr..

FFeeddaa,, yyaarrgg››llaannaammaayyaaccaakk bbiirr
eeyylleemm ttaarrzz››dd››rr.. Feda, ortaya cevap-
lanmas› gereken ssoorruullaarr b›rak›r.
Feda insanlar›n kafas›ndaki sorulara
cevaplar verir. Tüm dünya, ülkemiz,
halk›m›z, feday›, yyaarrgg››llaammaakk de¤il,
aannllaammaakk zorundad›r. Burada teknik
bir sorun nedeniyle feda eylemine
giriflen devrimci sa¤ kalm›flt›r. Ta-
mamlanm›fl bir feda eyleminde ise,
emperyalizmin, oligarflinin san›k
sandalyesine oturtabilece¤i kimse
yoktur; feday› tüm di¤er eylemler-
den ay›rdeden yanlardan biri de bu-
dur. Bu yüzdendir ki, feda geriye

““ddaavvaallaarr”” de¤il, ssoorruullaarr vvee cceevvaapp--
llaarr b›rak›r. 

DDiiddeemm AAkkmmaann nnee yyaapptt››?? 

Diri diri yak›lan 6 kad›n›n yak›l-
mas›n›n hesab›n› sormufltur. Çünkü
o 9 y›ld›r tan›kt›r ki, diri diri yak›lan
6 kad›n ve onlar›n yak›nlar› aaddaalleett--
ssiizz kalm›flt›r. Didem Akman 19 Ara-
l›k’ta katledilen 28 tutsa¤›n hesab›-
n› sormak istemifltir; çünkü dünya
biliyor ki, 19-22 Aral›k katliam›na
iliflkin tüm davalar, yarg›lamalar,
katliamc›lar› aklayarak, koruyarak
sona ermektedir. 

Sami Türkler’i ise, hiçbir mahke-
me san›k sandalyesine oturtmam›fl-
t›r, kimse ona neden katlettin, nas›l
katledersin diye sormam›flt›r? Di-
dem Akman, Sami Türk’e karfl› aaddaa--
lleettiinn hheemm ssoorruussuu hheemm cceevvaabb››dd››rr..
Çünkü Sami Türk ve onunla 19 Ara-
l›k sorumlulu¤unu paylaflanlar “ne-
den katlettin, nas›l katledersin” so-
rusuna karfl›l›k ne derlerse desinler,
ssuuççlluudduurrllaarr. Tarih önünde, halk
önünde suçludurlar. Didem Akman
da bunu dünya aleme ilan etmifltir. O
düzenin yarg›s›n›n yerine getirmedi-
¤i adaleti yerine getirme görevini
üstlenmifltir. Didem Akman’›n feda-
s›, 19 Aral›k’tan bu yana büyüyen
bir aaddaalleett öözzlleemmiinniinn sonucudur. 

OOlliiggaarrflfliinniinn 
mmaahhkkeemmeelleerrii DDiiddeemm 
AAkkmmaann’’›› yyaarrgg››llaayyaammaazz!!

19-22 Aral›k katliam davas› y›l-
larca sürüncemede kald›, zaman afl›-
m›yla dosyalar kapat›ld›. Katliam
karar›n› alanlar›n, bu emirleri ve-
renlerin hiçbiri yarg› karfl›s›na bile
ç›kar›lmad›. Buna karfl›l›k sa¤ kalan
tutsaklara davalar aç›ld›. Ve bugün
halen F tiplerindeki tecrit, zulüm ve
sessiz imha devam ediyor. ‹stiyorlar
ki devlet terör uygulas›n, katletsin
ama karfl›l›¤›nda kimse ses ç›kart-
mas›n. Devletin kkaattlleettmmee öözzggüürrllüü--
¤¤üü olacak ama halk›n buna karfl› ddii--
rreennmmee hhaakkkk›› olmayacak!... ‹flte bu,
adaletsizli¤in ta kendisidir. 

Adaletsizli¤in devam etti¤i bir
düzende halk›n adalet özlemi de, he-
sap sorma istedi¤i de aarrttaaccaakktt››rr.. Fe-
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DD‹‹DDEEMM’’‹‹ YYAARRGGIILLAAMMAAKK,,
eemmppeerryyaalliizzmmee,, ssiiyyoonniizzmmee,, 
ffaaflfliisstt ddiikkttaattöörrllüükklleerree kkaarrflfl››
iinnssaannll››kk oonnuurruunnuu,, uulluussaall
oonnuurruu ssaavvuunnmmaakk iiççiinn ffeeddaayyaa

bbaaflflvvuurraann
bbiinnlleerrccee
IIrraakkll››,,
FFiilliissttiinnllii
DDiiddeemm’’ii yyaarr--
gg››llaammaakktt››rr..  
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-- MMeehhmmeett
AA¤¤aarr iittiirraaff
eeddiiyyoorr::

** 11000000
ooppeerraassyyoonn yyaapptt››kk......

** TTüümm kkaarraarrllaarr ddeevvlleettiinn
zziirrvveessiinnddee aall››nnmm››flfltt››rr

** MMGGKK’’ddaann öözzeell hhaarreekkaatt
ddaaiirreessii kkuurruullmmaass›› ttaalliimmaatt››
aalldd››mm..

-- SSuuçç oorrttaa¤¤›› YYaaflflaarr ÖÖzz iittiirraaff
eeddiiyyoorr::

** PPaassaappoorrttllaarr,, ssiillaahh
rruuhhssaattllaarr››,, ppllaakkaallaarr,,
AA¤¤aarr’’››nn ttaalliimmaatt››yyllaa
vveerriillddii’’

Kontrgerilla flefi Mehmet
A¤ar’›n 30 Eylül 2009’da Ankara
11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde du-
ruflmas› var. 

A¤ar’›n suçlar› ortada. Bunu
kendisi itiraf ediyor. “1000 operas-
yon yapt›k” diyor.  Bu 1000 operas-
yonun içinde 12 Temmuz katliam›
var. 17 Nisan Katliam› var. Sivas

katliam›, Gazi katliam› var. ‹flken-
cede katledilen devrimciler, gözal-
t›nda kaybedilenler, faili meçhuller
kitle katliamlar› var. 

1000 operasyondan hiçbiri s›ra-
dan suçlar de¤ildir. Bin operasyon;
halka karfl› faflist terördür. 

A¤ar, “Bin operasyon”u planla-
yan ve uygulatan birisidir. 

Ama Mehmet A¤ar bunlar›n
hiçbirisinden yarg›lanm›yor. Oli-
garflinin hukuku aleni suçlar› ve iti-
raflar› görmezden geliyor. 14 y›ld›r
A¤ar’› bu suçlar›ndan dolay› yarg›-
layan bir mahkeme yok. 

Uzun y›llar milletvekilli¤inin
ona sa¤lad›¤› “dokunulmazl›k z›r-
h›”n› bahane ederek yarg›lamad›lar. 

Suç orta¤› Yaflar Öz itiraflarda
bulundu: “Bize pasaportlar, silah-
lar, silah ruhsatlar›, araç plakalar›
A¤ar’›n talimat›yla verildi” diye.
Mahkemeler yine görmezden geldi.

A¤ar hakk›nda sadece ““GGöörreevvii
kkööttüüyyee kkuullllaannmmaakkttaann”” dava aç›ld›.
A¤ar bunu bile hazmedemiyor. Ve
“meydan” okuyor. ‹lk duruflmaya
giderken etraf›nda kalabal›k bir ko-

ruma ordusu “Allahtan baflka kim-
seden korkumuz yok” diye demeç
vermiflti. Etraf›ndaki koruma ordu-
sundan, “kimseden” korkusunun
olup olmad›¤› anlafl›l›yordu gerçi!
Fakat A¤ar’›n kastetti¤i oligarflinin
mahkemeleridir. Yarg›lanmayaca-
¤›ndan emin oldu¤u için meydan
okuyor A¤ar. Oligarflinin hukuku-
nun kendisini aklayaca¤›n› biliyor.
Aç›lan ““GGöörreevvii kkööttüüyyee kkuullllaannmmaakk””
davas› A¤ar’› aklama davas›d›r. Da-
ha do¤rusu A¤ar nezdinde de Susur-
luk devletini aklama davas›d›r.
A¤ar, aç›k aç›k konufluyor: “Tüm
kararlar devletin zirvesinde al›n-
m›flt›r”. “MGK’dan özel harekat
dairesi kurulmas› talimat› ald›m.”
diyor. Yani, aç›kças› yarg›layabili-
yorsan›z bunlar› yarg›lay›n diyor.

AKP iktidar›, darbecileri, çete-

leri yarg›lad›¤›n›, karanl›kta hiçbir

fleyin kalmayaca¤›n› söylüyor. Ka-

ranl›kta birfley arama. Aç›kta 1000

operasyon var. Aç›kta 1000 operas-

yonun kararlar›n› alanlar var. Yarg›-

layabilirler mi? Yarg›layamazlar.

Çünkü AKP’de Susurluk Devle-

ti’nin savunucusudur.

da de¤il, feday› do¤uran adaletsizlik
sorgulanmal›d›r. Adalet iste¤i ve
adalet için mücadele hhaakkll››dd››rr,, mmeeflfl--
rruudduurr ve YYAARRGGIILLAANNAAMMAAZZ!!
Amerikanc›lar›n mahkemeleri, halk-
lar›n›n adalet iste¤ini yerine getir-
meye çal›flanlar› yarg›layamaz. Bu
yüzden Didem Akman’›n yarg›lan-
mas› meflru de¤ildir. Haz›rlanmas›
gereken bir iiddddiiaannaammee vard›r, o id-
dianame, Didemler hakk›nda de¤il,
Sami Türkler hakk›nda olmal›d›r.

DDiiddeemm AAkkmmaann’’››nn ddaavvaass››,, 
hhaallkk››nn 1199--2222 AArraall››kk 
kkaattlliiaamm››nnddaann hheessaapp 
ssoorrmmaa ddaavvaass››dd››rr

Didem Akman’›n davas› F Tiple-

rinde yak›nlar› katledilen tüm aannaa--
llaarr››nn,, bbaabbaallaarr››nn,, nniiflflaannll››llaarr››nn,, eeflfl--
lleerriinn,, ççooccuukkllaarr››nn ddaavvaass››dd››rr. Bu da-
va, F Tiplerinde tecrit zulmü alt›n-
daki tüm ttuuttssaakkllaarr››nn ddaavvaass››dd››rr.
Didem Akman’›n davas›,  bu ülkede
adalet arayan tüm ddeevvrriimmcciilleerriinn,,
ddeemmookkrraattllaarr››nn,, iilleerriicciilleerriinn ddaavvaa--
ss››dd››rr. Didem Akman’›n davas›, ada-
letten yana tüm hhuukkuukkççuullaarr››nn ddaa--
vvaass››dd››rr. 

Bu davada san›k koltu¤una otu-
racak olan 19-22 Aral›k katliam›n›n
karar›n› alanlar ve bu karar› uygula-
yanlar, Sami TÜRKLER olacakt›r.
Bu davet tarih karfl›s›nda hakl› olan-
lar›n, adalet arayanlar›n davas›, 19-
22 Aral›k katliam›na ve F Tiplerin-
de halen süren tteeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaa--

ddeellee eeddeennlleerriinn ddaavvaass››dd››rr. Tüm
devrimciler, ilericiler, demokratlar,
tüm  demokratik kitle örgütleri ada-
letin ça¤r›s›na bu ça¤r›ya kulak ver-
melidir. Didem Akman’›n davas›na
sahip ç›kmak ayn› zamanda bu ül-
kedeki adaletsizli¤in nedeni olan
sömürüye, zulme karfl› ç›kmakt›r. 

Didem Akman’›n davas› zzuullmmee
kkaarrflfl›› oollaann hheerrkkeessiinn ddaavvaass››dd››rr. BBuu
ddaavvaa hhaallkk››nn ddaavvaass››dd››rr.. Oligarfli, is-
tedi¤i kadar terörist diyerek Didem-
ler’i halktan tecrit etmeye, feday›
mahkum etmeye çal›fls›n, Didem
Akmanlar bu topraklar›n insanlar›
ve bbuu hhaallkk››nn eevvllaattllaarr››dd››rr.. Halktan
tecrit olan, koruma ordusuyla dola-
flan Sami Türkler’dir. Çünkü suçlu
olanlar onlard›r. 

Suçlar› Ortada, Oligarflinin 
Hukuku Görmezden Geliyor!Özel

Mülkiyetin
Hukukuna

Örnektir
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BBiirrttaann AAll--
tt››nnbbaaflfl’› katle-
den 4 iflkenceci

polis, dava sonucunda ‘iflkenceyle
adam öldürme’ suçundan 88 yy››ll 1100 aayy
2200 ggüünn hapis cezas›na çarpt›r›lm›fl-
lard›. Geçen y›l Ocak ay›nda cezala-
r›n›n Yarg›tay taraf›ndan onaylan-
mas› üzerine de Elmada¤ Hapisha-
nesi’ne teslim olmufllard›. (Ne de
olsa, onlar devletin iflkencecisiydi-
ler, suçlar›n› devlet için ifllemifller-
di, yatacaklar› hapishaneyi kendile-
ri seçebilirlerdi!)  

88 yy››ll 1100 aayy ceza alm›fllard›; yata-
caklar› süre ise, bunun üçte biriydi;
yani yaklafl›k 3355 ay.

‹flkencecilerin avukatlar› buna
itiraz edip; polislerin yatmalar› ge-
reken sürenin ald›klar› cezan›n befl-
te biri oldu¤unu öne sürerek mahke-
meye baflvurdular. Ancak mahke-
me, avukatlar›n talebini reddetti ve
bu kararla polislerin 35 ay hapisha-
nede kalmalar› gerekti¤i yönündeki
müddetname kkeessiinnlleeflflmmiiflfl oldu. 

Ama iflte bu noktada, bu kez de
iflkencecilerin avukatlar›n›n yerine
Adalet Bakanl›¤› devreye girdi ve
35 ay karar›n›n bozulmas›, polisle-
rin 21 ay yatmas› için Yarg›tay’a
baflvurdu. 

Yani, iflkencecilerin avukatl›¤›n›
alenen Adalet Bakanl›¤› üstlendi. 

Düflünün, bu polislerin iflkence-
de bir insan› ÖLDÜRDÜKLER‹
hukuken de kesinleflmifl. Katil po-
lisler, topu topu 35 ay hapis yata-
caklar ve ülkenin Adalet Bakanl›¤›
ç›k›p diyor ki, iflkencede adam öl-
dürmeye bu kadar hapis de fazla! 

‹‹flflkkeenncceecciilleerr ÜÜzzeerriinnddeekkii 
KKoorruummaa KKaallkkaann›› 
HHiiçç EEkkssiikk OOllmmaadd››

Birtan Alt›nbafl Davas›, iflkence-
cilerin devlet taraf›ndan nas›l koru-
nup, kolland›¤›na örnek bir davad›r.
Tam 1188 yy››ll boyunca, davan›n her
aflamas›nda oligarfli iflkencecilerini

korudu. 

u Hat›rlanaca¤› gibi, iflkenceci
polisler, davan›n aç›ld›¤› 1991’de
““tteerröörrllee mmüüccaaddeellee eeddeenn EEmmnniiyyeett
ggöörreevvlliilleerriinniinn yyaarrgg››llaannaammaayyaaccaa--
¤¤››nnaa iilliiflflkkiinn”” yasa gere¤ince 1998’e
kadar hâkim karfl›s›na ç›kart›lama-
m›flt›.

ÇÇ››kkaarrtt››lldd››kkttaann ssoonnrraa nnee oolldduu??
Mahkeme onlara ceza vermemek
için elinden geleni yapt›. Hakimler,
savc›lar iflkencecilerin bu iflten en az
cezayla s›yr›labilmesi için u¤raflt›. 

u Ortada iflkence ile katledilmifl
bir insan olmas›na ra¤men, mahke-
me polisler hakk›nda ttuuttuukkllaammaa
kkaarraarr›› vveerrmmeeddii.. Tutuklanmalar› ta-
lebi her seferinde mahkemece red-
dedildi. ‹flkenceciler y›llarca dduurruuflfl--
mmaallaarraa kkaatt››llmmaadd››llaarr.. Bu süre için-
de hepsi ggöörreevvlleerriinnee ddeevvaamm eettttiilleerr.. 

Buna ra¤men, mahkeme taraf›n-
dan gönderilen belgeler “adresleri
bulunamad›klar›”(!) gerekçesiyle
kendilerine teblig edilemedi. Y›llar-
ca ifadeleri al›namad›. 

u Ankara 2. A¤›r Ceza Mahke-
mesi iflkencecileri “beraat” ettirmek
imkans›z hale gelince, iflkenceciler-
den  ‹‹bbrraahhiimm DDeeddeeoo¤¤lluu,, fifiaaddii ÇÇaayy--
ll››,, SSüülleeyymmaann SSiinnkkiill vvee HH.. CCaavviitt
OOrrhhaann’› 44 yy››ll 55''eerr aayy 1100''aarr ggüünn
a¤›r hapse mahkûm etti. Verilen ce-
za 10 y›l olmas›na ra¤men, ""iiyyii
hhaall"" ve ""ffaaiillii mmeeççhhuull"" gerekçele-
riyle cezada indirim uyguland›. 

u Mahkeme en alt s›n›rdan da
olsa, ceza vermesine ra¤men katil-
lerin hiçbirini yyiinnee ttuuttuukkllaammaadd››..
Dava sürekli olarak uzat›larak zzaa--
mmaann aaflfl››mm››nnaa u¤rat›lmaya çal›fl›ld›. 

u Bu davan›n ilginç yönlerinden
biri de; AABBDD''nniinn davaya müdahil
olup, iflkencecilerin bir an önce ce-
zaland›r›lmas›n› istemesi oldu. Gu-
antanamo'da, Irak'ta her türlü iflken-
ceyi yapan ABD, bu dava üzerinden
insan haklar› savunuculu¤una so-
yundu. Oligarflik diktatörlük, iflken-
cecisini korumaya devam etti.  

AAddaalleettii SSaa¤¤llaammaakkllaa 
GGöörreevvllii BBaakkaannll››kk,,
YYeettkkiissiinnii 
AAddaalleettssiizzlliikk ‹‹ççiinn 
KKuullllaann››yyoorr!!

Adaletsizli¤in sa-
vunucusu olan bir ba-
kanl›ktan adalet bekle-
nebilir mi? Böyle bir ül-
kede hhuukkuukk ööllmmüüflfl,, aaddaalleett
yyookk oollmmuuflfl demektir. Demokra-
siden söz bile edilemez. Bir iflkence
davas›, bütün bir sistemin gösterge-
sidir. Birtan Alt›nbafl davas›, ffaaflfliizz--
mmiinn hhuukkuukkuunnuunn nas›l iflledi¤ini
gözler önüne sermeye devam edi-
yor. Bu dava iflkencenin bizzat ddeevv--
lleett eelliiyyllee yap›ld›¤›n›n, iflkencecile-
rin de bizzat ddeevvlleett ttaarraaff››nnddaann ko-
runup, akland›¤›n›n belgelendi¤i bir
davad›r. 

Bu dava ayn› zamanda AAKKPP ik-
tidar›n›n “iflkence karfl›s›ndaki” tu-
tumunun bir kez daha ss››nnaammaaddaann
ggeeççttii¤¤ii bir dava olmufltur. AKP, sü-
rekli yapt›¤› gibi, Birtan Alt›nbafl
davas›nda da, iflkencecilerin suçu-
nun kan›tland›¤› bir davada da, ifl-
kencecilerin hamili¤ine soyunmufl-
tur. 

Adalet Bakanl›¤›, iflkencecilere
sahip ç›karken, iflkence ile adam öl-
dürme suçunu adeta suç olarak ka-
bul etmemektedir. 

Adalet Bakanl›¤›’n›n gerçek dü-
flüncesi fludur; iiflflkkeenncceecciiyyee cceezzaa ddaa
nnee ddeemmeekk?? O iflkence yapt›ysa,
devlet için yapm›flt›r; bu nedenle de
cezaland›r›lmas› bir yana, ÖÖDDÜÜLL
VVEERR‹‹LLMMEELL‹‹DD‹‹RR.. 

Bu kafa yap›s›ndaki bir Adalet
Bakanl›¤›’n›n kendi yönetimindeki
hapishanelerde, iflkencecilere veri-
len komik cezalar› bile, yat›raca¤›
flüphelidir. 

Bunlar, beraberinde flu soruyu da
getirmektedir: ‹flkencecilere böyle-
sine kol kanat geren bir Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n oldu¤u ülkede ‹‹fifiKKEENN--
CCEE BB‹‹TTEERR MM‹‹??
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Yarg›tay Ceza Ge-
nel Kurulu, 2005 y›-
l›nda Siirt’te bir gös-
teri s›ras›nda kitleye
atefl açan ve bir kifliyi
katleden uzman ça-
vufl’a “bölgenin özel-
likleri” gerekçesiyle
ceza verilemiyece¤ine
karar verdi.

Karar verdi Yarg›tay: ÖÖllddüürree--
bbiilliirrssiinn!!

Karfl›ndakinin elinde sadece tafl
olsa da ööllddüürreebbiilliirrssiinn!! 

Uzman çavufl G.Y’nin karfl›s›n-
da bas›n aç›klamas› yapan bir grup
vard›. Çavufl, kendilerine “tafl at›l-
d›¤›” gerekçesiyle MP-5 silah›n›
ç›kararak kitleyi do¤rudan hedefle-
yerek 7 el atefl açt›. Abdullah Ay-
dan, çavuflun silah›ndan ç›kan kur-
flunla katledildi. 

Dava aç›ld›; Siirt A¤›r Ceza
Mahkemesi çavufl G.Y.’yi beraat et-
tirdi. 

Karara itiraz edildi ve dosya
Yarg›tay’a geldi. Yani hhuukkuukkuunn eenn
üüsstt kurumuna!

Adaletin terazisini en hassas fle-
kilde onlar tutar, en hassas onlar tar-
tard›. Öyle diyordu yasalar›. 

Öyle ki, onlar›n hükmünden sual
olunmazd›. 

Yarg›tay, içinde çavufl G.Y.’nin
ve Abdullah Aydan’›n adlar›n›n geç-
ti¤i dosyay› açt› önüne. 

Bir askeri arac›n içinden elinde
MP-5’le atefl açan çavufl G.Y.’ye
bakt›lar, bir kurflunla vurulup düflen
Abdullah Aydan’a. 

Ve sonra verdiler kararlar›n›. 

ÇÇaavvuuflfl GG..YY..’’yyee cceezzaa vveerriilleemmeezz.. 

Çünkü o, devlet için s›km›flt› o
kurflunu. Çünkü o, devletin politika-
s›n›, halk›n sindirme politikas›n›
uygulamak için basm›flt› teti¤e. 

Bu böyleydi. fiimdi bir “gerek-
çeli karar” yazmal›yd›lar. 

Peki ne yazacaklard› gerekçeye? 

Belgeler, olay yeri incelemeler,
ortadayd›:

Abdullah Aydan, bas›n aç›kla-
mas› yapan kitle içinde bile de¤ildi;
besbelli hedef gözetilerek vurul-
mufltu. 

- Raporlar, tan›klar, çavuflun sa-
vunmada olmas›n› gerektirecek bir
durumun olmad›¤›n› söylüyordu. 

- Tan›klar, “jandarma arac›n›n
kalabal›k taraf›ndan çevrelenmifl
olmad›¤›n›” belirtiyordu. 

- Raporlar, çavuflun ateflinin rast-
gele de¤il, ““ööllddüürrüüccüü nniitteelliikkttee””ddiirr
diyordu.

Bunlara ra¤men, G.Y’ye ceza
verilemeyece¤ine hükmetti Yarg›-
tay! Gerekçesini de flöyle yazd›:

“Ölüme yönelik sözlerle de des-
teklenen fiili sald›r›n›n a¤›rl›¤›,
uyar›lara karfl› artarak devam et-
mesi ile bölgenin özellikleri bütün
olarak göz önüne al›nd›¤›nda, yasal
savunmada s›n›r›n mazur görülebi-
lecek bir korku ve telaflla afl›ld›¤›-
n›n kabulü gereklidir.”

Asl›nda bu a¤dal› sözlerin tek
bir anlam› var, ““kkaabbuullüü”” istenen
tek bir fley var: Devletin öldürme
özgürlü¤ü!

YYeerreell’’ddeenn YYaarrgg››ttaayy’’aa;; 
KKaattiilllleerriinn AAkkllaayy››cc››ss››yy››zz!!

Kendi hukuklar›n›n bile gere-
¤ini yapmayanlar, aç›kça bir kati-
li aklam›fllard›r. Zira ortada bir
çat›flma ya da uzman çavuflun
sald›r›s›n› hakl› k›lacak hiçbir ge-
rekçe yoktur.

Demokratik haklar›n› kulla-
nan kitle bas›n aç›klamas› için
ordad›r. Uzman çavufla yönelik
herhangi bir sald›r› ya da fiili bir

tav›r yoktur ortada. Kald› ki, polis-
lerin ve askerlerin oldu¤u bir alanda
uzman çavufl arac›n içindedir ve si-
lahl›d›r.

Beraat karar› veren mahkeme ve
Yarg›tay, çavuflun silah kulland›¤›
olayda, do¤rudan taraf olmad›¤›n›,
hatta görevli bile olmad›¤›n›, gözö-
nüne bile almam›flt›r.

Silahs›z, savunmas›z bir kitleye
hedef gözeterek, katletmek amac›y-
la atefl açm›flt›r uzman çavufl. O ya-
n›yla sald›r›s› bbiilliinnççlliiddiirr,, ttaaaammmmüü--
ddeennddiirr.. Katletmek onlar›n iflidir.

Devletin savc›s› bile aaçç››llaann aattee--
flfliinn hheeddeeff ggöözzeettiilleerreekk aaçç››lldd››¤¤››nn›› ka-
bul etmifltir. Ancak mahkeme ve
Yarg›tay bunu da yok saym›flt›r.
Kald› ki, 11 kkiiflfliinniinn ööllmmeessii bbiirr tteessaa--
ddüüffttüürr.. 55,, 66,, 77 vveeyyaa ddaahhaa ffaazzllaa kkiiflflii
ddee öölleebbiilliirrddii.. Katliam yapmak için
atefl açm›flt› çünkü katil.

Ama Yarg›tay, ““ppoolliissiimmiizziinn eelliinnii
ssoo¤¤uuttmmaayyaall››mm””,, ““yyaarrgg››ss››zz iinnffaazz
eelleeflflttiirriilleerriiyyllee ppoolliissiinn mmoorraalliinnii bboozz--
mmaayyaall››mm”” diyerek iflkencelere, in-
fazlara onay verip teflvik eden oli-
garflinin politikalar› do¤rultusunda
davranm›flt›r. ÖÖzzaallllaarr’’ddaann,, DDeemmii--

‘Katli Vacip’ten ‘Polisimizin Elini 
So¤utmayal›m’a Uzanan Politikaya
Yarg›tay Onay›:

Elinde tafl varsa,
öldürebilirsin!
Kürtse,
‘bölgedeyse’
öldürebilirsin!
Teslim ol ça¤r›-
s›n› reddettiyse,
nerede olursa

olsun, öldürebilirsin!
fiüpheliyse öldürebilirsin!
BÖYLE BUYURUYOR HUKUK!
Çünkü sistem, döktü¤ü kanla
huzur buluyor!

Özel
Mülkiyetin

Hukukuna
Örnektir
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rreelllleerr’’ddeenn,, ÇÇiilllleerrlleerr’’ddeenn,, YY››llmmaazz--
llaarr’’ddaann,, EEcceevviittlleerr’’ddeenn bu yana ifl-
kenceler, infazlar konusunda hepsi-
nin flaflmadan savundu¤u politika
budur. Tayyip Erdo¤an da “kad›n
da olsa, çocuk da olsa gereken ya-
p›lacakt›r” diyerek infaz emirleri
verirken, iflkencede ölümleri yok
sayarken ayn› politikay› sürdürmek-
tedir. Yine enterasand›r iflte; çeflitli
konularda birbiriyle “çat›flma” ha-
linde olan YYaarrgg››ttaayy’’llaa AAKKPP iikkttiiddaa--
rr››,, bu konuda yine aayynn›› aannllaayy››flflttaa
birleflmifllerdir. 

KKaattlleettmmeeyyee GGeerreekkççee HHeepp VVaarr;;
““BBööllggeenniinn ÖÖzzeelllliikklleerrii”” 
VVeeyyaa BBaaflflkkaa BBiirr fifieeyy......

Yarg›tay Ceza Genel Kurulu,
halk düflman›n› beraat ettirirken, s›-
ralad›¤› gerekçelerden biri de, “böl-
genin özellikleri”dir. 

Burdan flu sonuç ç›kar; oo bbööllggee--
nniinn yyaassaallaarr›› farkl›d›r. Ve o bölgede
ka¤›t üstünde de olsa hukuk geçerli
de¤ildir. Hatta “o bölgede” mahke-
melere de gerek yoktur. Halk düfl-
man› katiller herkesi katledebilir.
Halk düflmanlar›n›n sorgusuz-sual-
siz katletmelerinin önünü açacak bir
karard›r bu.

Oligarflinin kendi hukuksal dü-
zeninde bile, ayn› yasalar, bölgele-
re, flehirlere göre ayr› uygulamalara
tabi tutulamaz. Ama Yarg›tay tutu-
labilir diyor. 

Yine ortada aç›k bir suç vard›r.
Halk›n üzerine atefl aç›lm›fl ve bir
kifli katledilmifltir. Bunun da oligar-

flinin hukukunda bir karfl›l›¤› olma-
l›d›r. Vard›r da. 

Ancak yerel mahkeme ve Yarg›-
tay Ceza Genel Kurulu bu karar› ile
““bbiizz yyaassaallaarr›› uuyygguullaamm››yyoorruuzz”” de-
mektedirler.

Y›llard›r, halka kan kusturanlar,
mücadele eden, meydanlara ç›kan,
devrimci olan herkes için “katli va-
ciptir” fetvalar› verenler, tarihte
kalmam›flt›r. Dün “polisimizin elini
so¤utmayal›m” diyenler bugün de
“ssoorrgguussuuzz--ssuuaallssiizz ÖÖLLDDÜÜRREEBB‹‹--
LL‹‹RRSS‹‹NN” demektedirler.

Hukuk, bir kez daha katilleri, halk
düflmanlar›n› aklamak için kullan›l-
maktad›r. Katillere örtü bu kez de her
f›rsatta “hukuk devletinden”söz eden
Yarg›tay’dan gelmifltir. “Ergene-
kon”cular için hukuku hat›rlayan
Yarg›tayc›lar, halk›n katledilmesini
hukuk ad›na onaylam›fllard›r.

Bazen gerekçe “bölge” olur.
Bazen “teslim ol ça¤r›s›na ateflle
karfl›l›k verme”... Bazen “dur ih-
tar›na uymama”. 

Hatta bazen hapishanedeki
tutsaklara da “teslim ol ça¤r›s›” ya-
p›l›r ve tutsaklar bu ça¤r›ya uyma-
d›klar› gerekçesiyle katledilirler. 

“Gerekçe”ler, “kriter”ler yere ve
zaman›na göre de¤iflir; de¤iflmeyen
tek fley, kkaattlleettmmee öözzggüürrllüü¤¤üüddüürr..

YYaarrgg››ttaayy,, vveerrddii¤¤ii kkaarraarrllaa,, bbuu
öözzggüürrllüü¤¤üünn tteeppee tteeppee kkuullllaann››llmmaass››--
nn››nn öönnüünnüü aaççmm››flfltt››rr.. Bu kadar tevflik
ve himaye karfl›s›nda, polisin silah›-
na daha çok sar›laca¤› aç›kt›r; nite-
kim, Baran Tursunlar’›n, Ça¤dafl
Gemikler’in katledilmesinin de gös-
terdi¤i gibi, zaten bu yaflanmaktad›r.
Ölüm mangalar›n›n, s›radan polisle-
rin, hatta trafik polislerinin silahla-
r›ndan ç›k›p, halktan insanlar›n, ileri-
cilerin, devrimcilerin vücutlar›na
saplanacak her kurflundan, Yarg›tay
da DO⁄RUDAN sorumludur. YYaa rr--
gg››ttaayy’’››nn ssoorruummlluulluu¤¤uu tteettii¤¤ii ççeekkeenn
eellddeenn ddaahhaa ffaazzllaa vvee ddaahhaa aa¤¤››rrdd››rr.. 
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“Gerekçe”ler, yere ve
zaman›na göre de¤iflir;
de¤iflmeyen tek fley,
katletme özgürlü¤üdür.
Yarg›tay, verdi¤i kararla, bu
özgürlü¤ün tepe tepe
kullan›lmas›n›n önünü
açm›flt›r. 
Yarg›tay’›n sorumlulu¤u
teti¤i çeken elden daha
fazla ve daha a¤›rd›r. 

YY››llllaarrdd››rr ‘‘ppoolliissiimmiizziinn eelliinnii
ssoo¤¤uuttmmaayyaall››mm’’ ddiiyyeennlleerr,, bbuu
ttaabbllooyyllaa öövvüünneebbiilliirr,, bbuu ttaabbllooyyaa
yyeenniilleerriinnii eekklleeyyeebbiilliirrlleerr.. 

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde
görevli polis fievki ‹.D. 5 May›s
2005’te ‹stanbul T›p Fakültesi önün-
de, Enis Kocagöz isimli bir ilaç mü-
messilini öldürdü.

Polis, mahkemede kendini flöyle

savundu: “ Sert
bakt›¤› için, öörr--
ggüütt lliiddeerrii oollaabbii--

lleeccee¤¤ii flüphesi ve beni vuraca¤› kor-
kusu ile atefl ettim”.

Katlediyor ve yalan söyleyerek,
hhuukkuukk iillee kkaannll›› eelllleerriinnii yy››kkaammaayyaa
çal›fl›yorlar. “Örgüt liderleri” nas›l
olsa katledilebilir. Katil polis mahke-
menin duymak istedi¤i ve asl›nda
kendi kafas›nda varolanlar› söylüyor.

Katil polis hakk›nda rapor veren
Adli T›p, uydurma bir hastal›k teflhi-
si ile, polisin “ceza sorumlulu¤u-

nun” olmad›¤› raporunu veriyor. 

Rapor üzerine mahkeme katil po-
lise cceezzaa vveerriillmmeessiinnee yyeerr oollmmaadd››¤¤››
karar› veriyor. Mahkeme ayr›ca poli-
sin bir sa¤l›k kurumunda tteeddaavvii ggöörr--
mmeessiinnii de kararlaflt›r›yor. 

Sokakta tan›mad›¤› bir kifliyi kat-
leden ve  adli t›p raporu ile sseerrbbeesstt
bb››rraakk››llaann polis, daha sonra Bal›kesir
Emniyet Müdürlü¤ünde sivil memur
olarak ifle al›n›yor. 

Oligarflinin koruma duvar›,
iflkencecileri, infazc›lar› korumaya
devam ediyor.

Adli T›p koruyor
Yarg› koruyor
Polis Teflkilat› koruyor

Katleden polise çok yönlü himaye!



Adli T›p, selde hayat›n› kaybe-
den t›r floförü HHüüsseeyyiinn TTüürrkkmmee--
nnoo¤¤lluu ile temizlik iflçisi NNeeccaattii
TTooppkkaayyaa'n›n cceennaazzeelleerriinnii kkaarr››flfltt››rr--
dd››. Hüseyin Türkmeno¤lu Gazian-
tepli’ydi. Türkmeno¤luna ait oldu-
¤u san›lan cenaze Gaziantep'te top-
ra¤a verildi.

Adli T›p Kurumu'na gelerek Ne-
cati Topkaya'n›n cenazesini alan
Topkaya ailesi ise defin için camiye
geldiklerinde cenazenin Necati
Topkaya’ya ait olmad›¤›n› gördüler.
Hemen Adli T›p’a giderek cenaze-
lerini istediler. 

Adli T›p’›n cevab› ise, deyim ye-
rindeyse, insan›n kan›n› donduracak
cinstendi: "" YYaarr››nn ggeelliinn,, bbuurraaddaa flfluu
aann cceennaazzee kkaallmmaadd››!!"" 

Yak›n› ölmüfl, üstelik cenazesi
kaybolmufl bir aileye verilen cevap-
taki aahhllaakk dd››flfl››ll››¤¤aa,, ççüürrüümmeeyyee,, kkoo--
kkuuflflmmaayyaa bak›n! Kar›flt›r›lan bir efl-
ya de¤il, bbiirr iinnssaann››nn cceennaazzeessii. Ama
Adli T›p görevlisi, sanki kaybolan
alelâde bir eflyadan söz ediyor: Bu-
gün gidin yar›n gelin, elimizde ce-
naze kalmad›!

*

Daha sonra yap›lan DNA testleri
sonucu, Topkaya'n›n cenazesi 5 gün
önce gömüldü¤ü mezardan ç›kart›-
larak ailesine teslim edildi. Ama bu
neyi düzeltebilir art›k?! 

Halk›n DD‹‹RR‹‹SS‹‹NN‹‹NN DDEE ÖÖLLÜÜ--

SSÜÜNNÜÜNN DDEE hiçe say›ld›¤› bu dü-
zende, Adli T›p’›n da ne ölüye, ne
de halk›n de¤erlerine sayg›s› var. 

*

Geçen hafta Adli T›p’a iliflkin
bir ““kkaarr››flfltt››rrmmaa”” haberi daha ya-
y›nland› bas›nda. 

Adli T›p’›n hatal› karar› sonu-
cunda, V.Y., 13 yafl›ndaki ye¤eni
D.R.’ye tecavüzden 1155 yy››ll hhaappiiss ccee--
zzaass››nnaa çarpt›r›lm›flt›. Ancak san›k
avukat›n›n ›srarl› talebi üzerine ye-
niden inceleme yapan Adli T›p, te-
cavüz edenin V.Y. de¤il, baflka biri
oldu¤unu aç›klad›. Adli T›p’›n san-
ki çok normalmifl gibi aç›klad›¤›na
göre, iissiimm kkooddllaammaass››nnddaa hhaattaa yyaa--
pp››llmmaass›› sonucunda suçlunun ad›n›n
yerine day›n›n ad› yaz›lm›flt›!

Gazeteler ““AAddllii TT››ppttaa bbiirr sskkaann--
ddaall ddaahhaa””,, ““HHaattaann››nn ssoonnuu ggeellmmii--
yyoorr!!”” benzeri bafll›klar att›lar. 

Hay›r, sorun art›k bir ““sskkaannddaall””
olman›n ötesindedir. Benzer örnek-
ler o kadar çok ki, art›k ssiisstteemmaattiikk
bir durumdan sözetmek gerekir. Bü-
tün bunlar, rastlant› olamaz. Bu tab-
lo, Adli T›p’la ilgili düzenlemelerin,
düzenin o kuruma yükledi¤i rolün
sonucudur. Düzen, Adli T›p’› iissttee--
ddii¤¤ii ggiibbii kkuullllaannmmaakk iiççiinn, kurumsal
olarak da zihinsel olarak da böyle
flekillendirmektedir. 

Adli T›p, yaflanan son iki vaka-
dan önce de yüzlerce ““yyaannll››flfl””,, ““hhaa--

ttaall››”” ve ttaarraaff--
ll›› rapora imza
atm›flt›r. Yarg›
bu raporlara
d a y a n a r a k
yüzlerce insa-

n›n kkaaddeerrii hhaakkkk››nnddaa kararlar ver-
di. Adli T›p’›n raporlar›yla, insanlar
onlarca y›l hapis yat›r›ld›lar veya
katiller kurtar›ld›. 

Adli T›p adeta adaletsizli¤in ve
halk›n de¤ersizli¤inin SSEEMMBBOOLLÜÜ
haline gelmifltir. Çünkü oligarfli Ad-
li T›p Kurumunu yukar›dan afla¤›-
ya; hhaallkk››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa,, ffaaflfliizzmmee hhiizz--
mmeett eeddeenn,, iiflflkkeenncceelleerrii,, iinnffaazzllaarr››,,
kkoonnttrrggeerriillllaa ooppeerraassyyoonnllaarr››nn›› aakk--
llaayyaann,, zzeennggiinnlleerr lleehhiinnee kkaarraarrllaarr
aallaann bir kurum olarak flekillendir-
mifltir. Bu nedenle de Adli T›p’›n
yoksullara, devrimcilere yaklafl›m›
ggaayyrrii cciiddddiiddiirr, haz›rlad›¤› raporlar
da hep aalleeyyhhtteeddiirr.. 

Halk›n karfl›s›nda ve faflizmin
hizmetinde olan bir kurumun iflleyi-
fli de, ald›¤› kararlar da bbiilliimmsseell vvee
aaddiill oollmmaann››nn uuzzaa¤¤››nnddaadd››rr.. 

‹flte böyle bir Adli T›p, GGüülleerr
ZZeerree hakk›nda uzman onkolog ol-
madan ööllüümm kkaarraarr›› ald›. Haftalar-
d›r da “evrak eksikli¤i” bahanesiyle
kanser hastas› bir tutsa¤›n ölüme
yak›nlaflmas›n› sa¤l›yor. A¤›r hasta
durumda olan tutsaklar› tahliye et-
tirmeyerek, gün gün kkaattlleeddiillmmeellee--
rriinniinn yyoolluunnuu aaçç››yyoorr.. 

Bilimi, hukuku, insan hayat›n›,
halk›n de¤erlerini hiçe sayan Adli
T›p ddeerrhhaall llaa¤¤vveeddiillmmeelliiddiirr.. 

Verdi¤i tüm kararlar, ggeeççeerrssiizz
iillaann eeddiillmmeelliiddiirr.. 

Adalet Böyle Bir Kuruma 

Teslim Edilebilir Mi?

““TTEENNCCEERREE DD‹‹BB‹‹NN KKAARRAA......””
ZZaaffeerr ÜÜsskküüll BBeellççiikkaa’’ddaa ‹‹nnssaann HHaakk--

llaarr›› ddeerrssii vveerriiyyoorr!!
Zafer Üskül, Belçika’da; 8 A¤ustos 2009’da Belçi-

ka’daki Jamioulx hapishanesinde iflkenceyle öldürülen
Mikail Tekin için “Belçika’dan etkin soruflturma” bek-
lediklerini söylüyordu. 

Üskül, “Herhangi bir ülkede bir insan hakk› ihlali
yafland›¤›nda o olay›n üzerine gidiliyor mu? Etkin bir
soruflturma yap›l›yor mu ve bunun sonucunda sorumlu-
lar ortaya ç›kar›lm›flsa onlar hakk›nda gerekli ceza yap-

t›r›mlar uygulan›yor mu?” diye soruyordu.

Engin Çeber’in iflkence ile katledildi¤i  davada ka-

tillerin kurtar›lmaya çal›fl›ld›¤› ortada iken Üskül, da-

vaya iliflkin olarak bugüne kadar “neden iflkenceci ka-

tillerin hepsi tutuklanmad›” diye sormad› birgün.

Yine katledilmeye çal›fl›lan kanser hastas› devrimci

tutsak Güler Zere konusunda AKP iktidar›n›n “zamana

yay›p, katletme” politikas›n›n savunucusuydu Üskül.

Onun için, Belçika’da hapishanede katledilen Mika-

il Tekin üzerinden kendini ve komisyonunu aklayamaz.

Kendisi, komisyonu ve AKP iktidar› ad›na Belçika’da

oynad›¤› demokrasicilik oyunu mide buland›rm›flt›r.
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Kitleler aras›nda çal›flmam›z›
en çok zaafa u¤ratan, örgütlen-
melerimizi daraltan ve kitleler-
den kopartan, örgütlenmemizin
en genifl kitlelerle ba¤›n› tahrip
eden tutumlar›n bafl›nda sekter-
lik gelir.

Sekterlik küçük burjuvaziye
has bir davran›fl biçimidir. 

Ülkemizde küçük burjuvazi
oldukça yayg›n oldu¤undan ve
sol saflarda önemli ölçüde yer
ald›¤›ndan ve daha önemlisi
kültürel -ideolojik etkisi çok yo-
¤un oldu¤undan kitle ça-
l›flmas›nda sekter tav›rlara
s›kça rastlar›z. 

Bunlar›n en önde gelen
özellikleri kibirlilikleridir. 

Kendilerine özel mis-
yonlar yak›flt›r›rlar. 

Kendilerini halk›n ve
baflka devrimcilerin üstün-
de görürler. 

Halk›n bir parças› ol-
duklar›n›, daha dün s›radan bir
insan olduklar›n› unuturlar. 

Bu nedenle halka ggüüvveennssiizz--
ddiirrlleerr. 

Örgütlenme yapmazlar. 
‹liflkileri hep örgütlenmek için

"yetersizdir". 
Yürüttükleri iliflkiler örgütlü

iliflkiye dönüflmek için bir türlü
yeterli hale gelmez. 

Durmadan bahane bulurlar. 
Bilmezler ki, devrimcilikde

marifet, s›radan insanlar› bile ör-
gütlü iliflkiler içine al›p devrime
hizmet etmelerini sa¤lamakt›r. 

Çok bilmifl, keskin devrimci
geçinirler. 

Ama asl›nda birer kara cahil-
dirler. 

Özellikle kitllelerin durumunu
somut olarak tahlil edemezler. 

Kitlelere somut, gerçekçi
yaklafl›mda bulunamazlar. 

Bütün dünyalar›
ezberledikleri bir
kaç teorik do¤ru ile
doludur. 

Kendi subjektif
düflüncelerini ger-

çeklerin yerine koyarlar. Örne-
¤in hem kitleleri be¤enmezler
hem de kitlelerin bilincini gerçek
olan›n ilerisinde alg›larlar. El-
bette kitle çal›flmas›nda bu ne-
denle baflar›s›zl›¤a u¤rarlar. Ger-
çekler her zaman bask›n ç›kaca-
¤›ndan s›k s›k moral bozuklu¤u-
na ve hayal k›r›kl›¤›na sürükle-
nirler. 

Yürüttükleri iliflkileri birer
umutsuz vaka gibi anlatmaya-
bafllarlar. 

Bu karamsarl›k giderek halk›
kapsayacak flekilde genifller.
Onlar için zamanla, halk da
umutsuz bir vaka olur. Dolay›-
s›yla devrimin bu halk ile yap›la-
ca¤›na sözde inan›r görünürler,
ama gerçekte inanmazlar. Do¤al
olarak devrime de inançs›zlafl›r-
lar. 

Afl›r› keskinlik karamsarl›¤a,
inançs›zl›¤a ve kendine güven-
sizli¤e dönüflür. " Bu halk adam
olmaz" teorileri yapmaya bafl-
larlar. 

Kara cahildirler ama kitleler-
den ö¤renmeyi de bilmezler.
Çok bilmifllikleri ve keskinlikleri
buna engel olur. Veya bunu ken-
dilerine yak›flt›ramazlar. Bu ne-
denle kitlelerin isteklerine ve ih-
tiyaçlar›na cevap veremezler.
KKeennddii kkiiflfliisseell iisstteekk vvee iihhttiiyyaaççllaa--
rr››nn›› kkiittlleelleerriinn iisstteekk vvee iihhttiiyyaaççllaa--
rr››nn››nn yyeerriinnee kkooyyaarrllaarr.. Ya da basit

günlük sorunlar için mücadeleyi
hafife al›rlar. Büyük amaçlar u¤-
runa mücadele için var oldukla-
r›n› düflünürler ama, büyük
amaçlara basit günlük sorunlar
u¤runa mücadeleden geçerek
ulafl›laca¤›n› bilmezler. Daha da
önemlisi kitleler olmadan büyük
amaçlara ulafl›lamayaca¤›n› bir
türlü anlamak istemezler. 

Kitle iliflkileri onu kabul edi-
yordur, ama baflkalar›n› kabul
etmez. Örgütlü iliflkileri hiç ka-
bul etmez. Bu bahaneye s›k s›k
baflvururlar. ‹flin garibi bundan
da mutlu olurlar. Bunun kendile-
ri için bir afla¤›lama oldu¤unun
fark›nda de¤ildirler. Ben nas›l
böyle durumlar yarat›yorum,
iliflkilerimde neden bireysel ba¤-

l›l›klar ön planda
oluyor, neden iliflki-
lerim siyasallaflm›-
yor ve örgütlü iliflki-
ye dönüflmüyor di-
ye kendilerini sor-
gulamazlar. 

K›saca de¤indi-
¤imiz sekterli¤in
kitlelere yaklafl›m
da ortaya ç›kan bu
tür baz› özelliklerine

baflkalar›n› da ekleyebiliriz.
Ama gereksiz. Bunlar ve bunlar
gibi özellikleri nedeniyle sekter-
ler daima kitle ba¤lar›n› zay›fla-
t›c›, devrime zarar verici unsur-
lar olarak yaflarlar. Buna karfl›
mücadelenin yolu, onlara so-
mut, gerçekci bir bak›fl aç›s› ka-
zand›rmakt›r. En baflta, bbaaflflkkaa
hhaallkk oollmmaadd››¤¤››nn››,, devrimi "be-
¤enmedikleri" bu halkla yapa-
ca¤›m›z› bilince ç›karmalar›n›,
yüreklerinin derinliklerinde his-
setmelerini sa¤lamakt›r. Devri-
me inan›yorlarsa, hiç laf› dolan-
d›rmadan, halk› örgütlemeyi ba-
flaracaklar! ‹liflki be¤enmemez-
lik etmeyecekler. Bize selam ve-
rene dahi büyük önem verecek-
ler. Selam verenleri örgütlü, mi-
litan bir iliflkiye nas›l çeviririm
diye gecelerini gündüzlerine ka-
tacaklar. Bunu baflard›¤›m›zda
sekterli¤i yenmeyi de baflarm›-
fl›z demektir.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

KARA CAH‹LLER 
YAN‹ SEKTERLER 



Genelkurmay Baflkan› 30 A¤us-
tos törenleri öncesi müjde verir gibi
“Güçlü ordu”dan söz ediyordu.
“Güçlü ordu”nun “gücünü göster-
mek” içinde törenlerde uçaklar uçu-
ruldu, füzeler, toplar, tanklar yürü-
tüldü. Ama o güç gösterisi yetme-
miflti anlafl›lan orduya. Yeni silahlar
al›nacakt›. 

Hat›rlanaca¤› gibi, geçen hafta
Amerika’n›n Türkiye'ye 77..88 mmiillyyaarr
ddoollaarrll››kk PPaattrriioott ffüüzzeelleerrii satmaya
haz›rland›¤› haberleri yans›m›flt›
bas›na. Geçen haftaki Yürüyüfl’te
bu geliflme ““BBUU SS‹‹LLAAHHLLAARRIINN
KKÂÂRRII TTEEKKEELLLLEERREE,, BBOOMMBBAA--
LLAARRII HHAALLKKLLAARRAA”” bafll›¤›yla
de¤erlendirilmiflti. 

Genelkurmay, geçen hafta bir
aç›klama yaparak, silah al›m›n›n
““ddoo¤¤rruu”” oldu¤unu ama o kadar bü-
yük miktarl› olmad›¤›n› aç›klad›. 

Genelkurmay Baflkanl›¤› ‹leti-
flim Daire Baflkan› Tu¤general Me-
tin Gürak, “Türkiye’nin uzun men-
zilli hava savunma füze sistemi al-
may› kararlaflt›rd›¤›n› ve ihtiyac›n 4
bataryadan olufltu¤unu” aç›klad›.

Ne farkeder?

Sorun kaç tane oldu¤u veya ma-
liyetinin 1 milyar dolar m›, 5 milyar
dolar m› oldu¤u de¤il tek bafl›na?
Ne için al›n›yor bu silahlar, hangi
tehlike, hangi politika için, kime
karfl›? Bunlar›n cevab› yok. 

Ama oligarflinin durmadan silah-
land›¤› aç›k: ‹flte bu konuda sadece
bilinen son silah al›mlar›:

“- 2010’dan itibaren 11 milyar
dolar ödenerek 100 adet FF--3355 uuççaa--
¤¤›› sat›n al›nmas› planlan›yor. 

- 4 milyar dolar sarf›yla 30 adet
F-16 Blok 52 uça¤› sat›n al›nacak.

- 2,5 milyar dolar ödenerek 2
Awacs uça¤› sat›n al›nd›...

- 4 milyar dolara 6 denizalt› al›-
nacak.

- ‹talya’dan 4,5 milyar dolara
100 adet taarruz helikopteri al›n›-

yor.” (Aktaran Melih Afl›k, Milli-
yet, 19 Eylül 2009)

Onlarca uçak, yüzlerce helikop-
ter, denizalt›lar... TSK silahlan›yor.
Peki ordunun bu boyutta silahlan-
mas›n› gerektirecek bir “d›fl” tehdit,
savafl ya da “komflu ülkeler” ile oli-
garflinin yaflad›¤› her hangi bir ça-
t›flma ortam› m› var flu anda?

Bu silahlanman›n bir nedeni, bir
aç›klamas› olmal›d›r elbette. Ordu
bunu “vatan millet savunmas›...
milli güvenlik” diye geçifltirse de,
nedenleri farkl›d›r. 

TTSSKK’’nn››nn ssiillaahhllaannmmaass››
eemmppeerryyaalliizzmmiinn OOrrttaaddoo¤¤uu vvee
KKaaffkkaassllaarr bbeekkççiillii¤¤ii iiççiinnddiirr

ABD emperyalizmi y›llard›r Or-
tado¤u’yu elinde tutmak, sömürüsü
ve ya¤mas› önünde engel teflkil eden
devletleri ve di¤er güçleri hizaya ge-
tirmek için katliamlardan, iflgallere,
tehditden diplomatik manevralara
kadar her yola baflvuruyor. 

‹srail’i de kullanarak Ortado¤u
halklar›n›n mücadelesini bast›rma-
ya çal›fl›yor. Amerika, Ortado¤u
halklar›n›n ve ülkelerinin direniflini
aflamad›¤› bugünkü koflullarda, ‹s-
rail d›fl›nda da bekçilere ihtiyaç
duymaktad›r. Buna en uygun aday-
lardan biri ise hiç kuflkusuz Türki-
ye’dir. 

Aylard›r, Türkiye D›fliflleri ba-
kanlar› Ortado¤u’da “ülkeden ülke-
ye” seferberlik halinde dolaflmakta-
d›rlar. Tafl›d›klar› mesajlar, anlatt›k-
lar› politikalar, kkeennddiilleerriinniinn ddee¤¤iill--
ddiirr.. Emperyalizmin mesajlar›n› ta-
fl›makta, emperyalistlerin izin ver-
di¤i kadar konuflmakta, emperya-

lizm ad›na tehditlerde bulunmakta-
d›rlar. 

Hat›rlamakta yarar var; emper-
yalistler Afganistan’› iflgal etti¤in-
de, emperyalizmin sözcüleriyle bir-
likte “Saddam oradan ders almal›-
d›r” diyenlerin aras›nda oligarflinin
temsilcileri de vard›. 

Bugün de her ne kadar Suri-
ye’yle, ‹ran’la “dost kardefl ülke”
demagojileri yapsalar da, onlar›
Amerika ad›na, ““IIrraakk’’ttaann ddeerrss aall--
mmaallaarr›› iiççiinn”” uyarmaktan da geri
kalmamaktad›rlar. Abdullah
Gül’ün, generallerin bu do¤rultuda
konuflmalar› hat›rlanacakt›r. 

TSK’n›n silahland›r›lmas›n›n Or-
tado¤u aç›s›ndan anlam›, iflte bu  teh-
dide ve gözda¤›na güç kazand›rmak-
t›r. Türkiye oligarflisinin silah›, Ame-
rika’n›n silah› demektir; Amerikan
ç›karlar› için kullan›laca¤› aç›kt›r. 

ABD, Irak ve Afganistan’da tam
bir “batakl›¤a” batm›flt›r. Emperya-
listlerin devasa güçlerine ra¤men
Irak ve Afganistan’daki direnifl ifl-
galcilere darbeler vurmaktad›r.

Buna ra¤men, bölgede emperya-
lizme tam boyun e¤memifl ülkelere
yönelik tehditler, ambargolar da ha-
len çeflitli boyutlarda sürdürülmek-
tedir. Emperyalistler, bu noktada
önlerindeki bafll›ca engel olan
‹ran’›n iradesini k›rmak ve kendile-
rine tabi k›lmak istiyorlar. 

Emperyalistler iflte bu koflullar-
da, ‹srail’in yan›nda yeni bir ‹srail
olarak Türkiye’yi silahland›rmakta-
d›rlar. Türkiye’nin Ortado¤u’da em-
peryalizmin ç›karlar›n› koruyabil-
mesi için askeri olarak güçlü olmas›
gerekir.

Füzeler, uçaklar, yar›n hangi ül-
keye karfl› kullan›l›r, bu konuda tah-
min yapmak, spekülasyondur. Ama
iflin özü fludur; bu silahlar her halü-
karda emperyalizmin hizmetinde,
komutas›nda kullan›lacakt›r. 

Oligarflinin OOrdusu, 

Emperyalizm AAd›na SSilahlan›yor!

TTüürrkkiiyyee oolliiggaarrflfliissiinniinn
ssiillaahh››,, AAmmeerriikkaa’’nn››nn

ssiillaahh›› ddeemmeekkttiirr;;
AAmmeerriikkaann çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn

kkuullllaann››llaaccaa¤¤›› aaçç››kktt››rr.. 
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Öte yandan, unutulmamal›d›r ki,
zaten bu silahlanman›n kendisi,
do¤rudan emperyalizmin askerilefl-
tirilmifl ekonomisine hizmet etmek-
tedir. Amerikanc› yönetimler, somut
bir askeri, siyasal gerekçe olmaks›-
z›n da, esas olarak emperyalist silah
tekellerine kazand›rmak için de si-
lahlanmaktad›rlar. TTüürrkk--YYuunnaann
gerginli¤i, PPaakkiissttaann--HHiinnddiissttaann

gerginli¤i, gibi, ony›llard›r “canl›
tutulan, k›flk›rt›lan” düflmanl›klar da
ço¤u kez, bir yan›yla bu silahlanma-
y›, yani emperyalist silah tekelleri-
nin ““mmüüflfltteerrii”” bulmas›n› sa¤lamaya
yöneliktir.   

OOrrdduu’’nnuunn ssiillaahhllaannmmaass›› aayynn››
zzaammaannddaa oolliiggaarrflfliinniinn iiçç
ssaavvaaflfl hhaazz››rrll››¤¤››nn››nn bbiirr
ppaarrççaass››dd››rr

Bayramda gitti¤i Mardin’in Nu-
saybin ilçesindeki bir s›n›r birli¤in-
de aç›klamalar yapan Genelkurmay
Baflkan› ‹lker Baflbu¤, “her f›rsat-
tan istifade ederek darbe vuracaks›-
n›z” diyordu. Bilinen “en son terö-
resit kal›ncaya kadar...” söylemi ile
katliamlar yapmaya devam edecek-
lerini bir kez daha aç›kl›yordu.

Baflbu¤, emperyalizmin ve oli-

garflinin ç›karlar›n›n ülkedeki dev-

rimci ve ulusal mücadeleyi engelle-

mekten geçti¤ini bilinciyle konuflu-

yor kuflkusuz. Ordu, emperyalizmin

ç›karlar› için emperyalizm taraf›n-

dan silahland›r›l›rken, bu silahlanma

ayn› zamanda ülkemizdeki devrimci

mücadelenin ve olas› devrimci gelifl-

melerin engellenmesi içindir. 

19-22 Aral›k 2000’de 20 hapis-

haneye sald›rarak katliam yapt›ran-

lar, o gün nas›l Anadolu topraklar›n-

dan devrimcili¤i, mücadeleyi “bitir-

mek” amac›yla orduyu tüm donan›-

m›yla hareket ettirdilerse, ayn›

amaç için orduyu silahland›rmaya

devam edeceklerdir. 

Emperyalizmin ve oligarflinin

korkusu Türkiye’deki devrimci mü-

cadelenin, devrimci bir iç savafl›n

emperyalizme ciddi darbeler vuraca-

¤› gerçe¤idir. O nedenle ifli daha en

bafltan s›k› tuturak, oligarfliyi bugün-

den iç savafla haz›rlamaktad›rlar.

Emperyalizmin bölgedeki ç›karlar›

aç›s›ndan kendi içindeki mücadele-

leri bast›rm›fl bir Türkiye gereklidir. 

Günümüzde emperyalizme karfl›

art›k halk kurtulufl savafllar›n›n

“modas›”n›n geçti¤ini iddia edenle-

rin en az›ndan oligarflinin niye bu

kadar yo¤un silahland›¤› sorusunun

cevab›n› vermeleri gerekiyor. Em-

peryalistlerin sald›rganl›¤›, halklar›

teslim alma politikalar›n›n sürmesi,

aç›k ve gizli iflgallerin varl›¤› halk

kurtulufl savafllar›n›n dünden daha

fazla geçerli ve gerekli olmalar›n›

getirmektedir. 

Türkiye oligarflisinin haz›rl›kla-

r› ve ordunun silahlanmas›, halk

kurtulufl savafl›n›n zorunlulu¤unu

da görmek isteyen herkese tekrar

gösteriyor. Bu geliflmelere ra¤men,

halk›n baflka bir kurtulufl flans› oldu-

¤unu iddia etmek, safsatad›r. So-

nuçta, oligarflinin ordusu içte de,

d›flta da eemmppeerryyaalliissttlleerriinn vvuurruuccuu

ggüüccüü olarak silahland›r›lmaktad›r. 

Oligarflinin ordusu, Irak’›n ku-

zeyine yönelik s›n›r ötesi sald›r›lara

izin veren ve 17 Ekim’de sona ere-

cek olan tezkerenin süresinin yeni-

den uzat›lmas› için hükümete bafl-

vurdu.

Ordu, kendisine katliam özgür-

lü¤ü tan›yan, istedi¤i zaman tank›-

topu tüfe¤i ile binlerce askerini bir

baflka ülkenin topra¤›na sokmay›

serbest b›rakan tezkerenin uzat›l-

mas›n› istiyor.

““SSoonn tteerröörriisstt kkaall››nnccaayyaa kkaaddaarr””

diyerek, imha ve katliam politikas›-

n› savunan ordu, Kürt halk›na karfl›

sald›r› ve imha politikas›n›n da de-

vam edece¤ini herkese bir kez daha

duyurmufltur. Diyarbak›r caddele-

rinde ““PPiimm ççeekk bboommbbaa aatt”” diye

yürüyen bir ordu, s›n›r ötesi katli-

am tezkeresinin uzat›lmas›n› iste-

meyip de ne yapacak?

Aç›l›m politikas›n›n ne olup ol-

mad›¤› belli de¤il, fakat katliam

politikas›n›n kesintisiz sürdü¤ü, sü-

rece¤i çok aç›k. 

Öte yandan, ordunun tezkerenin

uzat›lmas› konusundaki talebi ile il-

gili aç›klama yapan baflbakan, kat-
liam tezkeresinin uzat›laca¤›n›
aç›klam›flt›r. AKP iktidar› günler-

dir, “aç›l›m” masallar› ile Kürt hal-

k›n› aldatmakta, katliamc›, asimi-

lasyoncu, flovenist yüzünü gizleme-

ye çal›flmaktayd›. Ancak tezkerenin

gündeme gelmesi ile birlikte yüzü

ve yalanlar› da bu vesileyle de aç›-

¤a ç›km›flt›r.

AKP, Kürt halk›n›n hiçbir za-

man dostu olamaz, olmad› da. AKP

iktidar› Erdo¤an’›n tezkere konu-

sundaki aç›klamas›yla, b›rakal›m

herhangi bir konuda ve herhangi bir

ölçüde “aç›l›m” yapmay›, katliam-

da ›srar edece¤ini, Kürt halk›n›n ta-

leplerini kkaannllaa bbaasstt››rraaccaa¤¤››nn›› ilan

etmifltir.  

Fakat katliam tezkeresine dair

son olarak da flunu belirtmeliyiz ki;

gerçekte TSK, “Kuzey Irak’a s›n›r

ötesi sald›r›lar yapabilmek için tez-

kerenin uzat›lmas› amac›yla AKP

hükümetine baflvurmufl olsa da,

herkes biliyor ki, bu izni verip ver-

dirmeyecek olan AAmmeerriikkaa’d›r.  

Daha önce tan›k olduk; Kuzey

Irak’a gir katlet diyen de, flimdi ç›k

diyen de Amerika’yd› ve TSK,

Amerika’n›n bu konudaki emirleri-

ni harfiyen yerine getirmekteydi...

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn vvee
oolliiggaarrflfliinniinn kkoorrkkuussuu

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ddeevvrriimmccii
mmüüccaaddeelleenniinn,, ddeevvrriimmccii bbiirr iiçç
ssaavvaaflfl››nn eemmppeerryyaalliizzmmee cciiddddii

ddaarrbbeelleerr vvuurraaccaa¤¤›› ggeerrççee¤¤iiddiirr..
OO nneeddeennllee iiflflii ddaahhaa eenn bbaaflflttaann

ss››kk›› ttuuttuurraakk,, oolliiggaarrflfliiyyii
bbuuggüünnddeenn iiçç ssaavvaaflflaa
hhaazz››rrllaammaakkttaadd››rrllaarr..

KKaattlliiaamm tteezzkkeerreessiinnee uuzzaattmmaa....

39

Say›:
14

27 
Eylül 

2009

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş



Bütün yol-
lar tutulmufltu.

Trafi¤e kapal› alan
ilan edilmiflti fleh-
rin bir yar›s›. Yol
boyu keskin niflan-
c›lar, özel timler,

z›rhl› araçlar önlemler alm›fllard›.
fiehrin bir bölümünde adeta soka¤a
ç›kma yasa¤› ilan edilmiflti. Kufl
uçurulmuyordu gökyüzünde. Bafl-
kan Obama gelecekti çünkü. Bafl-
kan Bush geldi¤inde de ayn› fleyler
yap›lm›flt› flehirde. Baflkan Clinton
geldi¤inde de... 

Hepsi uçaklar›ndan inip gide-
cekleri yere giderken, önden biz di-
yelim 30 siz deyin 60 araç, arkadan
da bir o kadar araç geliyordu...

Türkiye Cumhuriyeti’nin yöne-
ticileri, ABD baflkanlar›na görül-
müfl en büyük, en uzun eskortlarla
sadakatlar›n› gösteriyorlard›...

*

Türkiye Cumhuriyeti’nin baflba-
kan› New York'ta bir caddede küçük
konvoyuyla ilerlemeye çal›fl›yordu.
Sheraton Oteli konferans salonunda
düzenlenen toplant›da bir konuflma
yapacakt›...

Otele, 100 metre kala bir anda
kulaklar›nda telsizleri, siyah elbise-
leriyle malum korumalar ç›kt› önle-
rine. “Dur!” dediler, Türkiye Cum-
huriyeti’nin Baflbakan›’na; “Dur!”

Durdular. 

O anda Sheraton Otel'den ayr›l-
mak üzere olan Obama'n›n güvenli-
¤i nedeniyle Erdo¤an'›n konvoyu-
nun otele gitmesine izin vermiyor-
lard›. 

Emperyalist efendi, ufla¤›na, bir
ülkenin BAfiBAKANI bile olsa gü-
venmiyordu. 

Uflak, konvoyundan ç›kt› ç›kma-
s›na ama, biz sizi ülkemizde flöyle
karfl›l›yoruz, bize böyle davrana-
mazs›n›z demek için de¤il... 

Kuzu kuzu yürümek için. 

*

Erdo¤an ve beraberindeki Türk
heyeti, araçlar›ndan inerek onursuz-
ca, afla¤›lanmay› kabul ederek otele
yürüyerek gitmeye bafllad›lar.

Otele yaklafl›k 30 metre kala
Obama'y› korumakla görevli koru-
malar, bir kez daha ç›kt›lar Türkiye
Cumhuriyeti’nin Baflbakan›’n›n
önüne... Otele giremezsin, daha

baflkan›m›z
ç›kmad› dedi-
ler.. 

Gazetele-
rin verdi¤i

bilgiye göre, o aflamada Türk koru-
malar ve Amerikal› korumalar ara-
s›nda aras›nda sözlü tart›flma ve itifl
kak›fl yaflan›yor; Erdo¤an dönüp,
kald›¤› otele gidiyor.. 

*

Tayyip Erdo¤an, GG--2200 zziirrvveessiinnee

kat›lmak üzere Amerika’dayd›.
Amerika’ya giderken dünyan›n en
zengin 20 ülkesinin kat›ld›¤› bir
toplant›ya davetli olman›n kurumu,
çal›m› içindeydiler. 

Ama otele giderken, üç Yanki ta-
raf›ndan durdurulunca, ne kurum
kald›, ne çal›m.  

ABD Baflkanlar›n›n ülkemizde
karfl›lan›fl›yla, Erdo¤an’›n Ameri-
ka’da karfl›lan›fl›n› bir karfl›laflt›r›n;
emperyalist efendi ile, yeni-sömür-
ge uflak iliflkisini en çarp›c› ve en
aç›k flekilde görün... 

Film de¤il, gerçek karfl›n›zdaki. 

Halk›n karfl›s›nda aslan kesilen
oligarflik diktatörlü¤ün fleflerinin
efendileri karfl›s›nda nas›l pespaye
durumlara düfltüklerini görün. 

Görün. “Büyük Türkiye”nin ger-
çe¤idir gördü¤ünüz.

Obama Ankara’dayken
Tayyip NewYork’tayken

D›fliflleri Bakan› AAhhmmeett DDaavvuuttoo¤¤lluu

“alaca¤›m›z füzeler kimseye karfl› de¤il…
bu herhangi bir komflumuzdan tehdit
bekledi¤imiz anlam›na gelmez” diyor.

PPeekkii oo zzaammaann ffüüzzeelleerrii,, kkiimmsseeyyee

kkaarrflfl›› kkuullllaannmmaayyaaccaakkssaann››zz,, nniiyyee aall››--

yyoorrssuunnuuzz??

Yine deniliyor ki, “Afganistan’a ek kuvvet

iste¤i, daha çok direniflçi öldürmek de¤il, Afganl›lar’›

daha iyi korumak içindir. ”

Ama daha bu sözlerin üzerinden birkaç gün geçme-

den, Baflbu¤ Afganistan’da “muharip” birlikler bulun-

du¤unu aç›klad›.

Füze al›yor, kullanmak için de¤il, asker gönderiyor,
savaflmak için de¤il!!! Kimi kand›r›yorsunuz? AKP,
herkesi aappttaall yerine koyuyor bu aç›klamalar›yla. Bun-

lar, en aç›k haliyle, AKP’nin hhaallkk›› kkaanndd››rrmmaakk iiççiinn,,
eemmppeerryyaalliizzmmee uuflflaakkll››¤¤››nn›› ggiizzlleemmeekk iiççiinn ssööyylleeddii¤¤ii yyaa--
llaannllaarrdd››rr.. AKP, ABD’nin istekleri ve ç›karlar› do¤rul-
tusunda hareket etmektedir. ABD’nin, bölgede Türki-
ye’ye biçti¤i rol jjaannddaarrmmaall››kktt››rr.. Bunun içinde ABD,
güçlü ve her an her istedi¤ini koflulsuz olarak yapacak
bir Türkiye istemektedir. 

Türkiye’nin emperyalizmin istekleri do¤rultusunda
silahlanmas›n› “hakl› ve mazur” gösterebilmek için,
günlerdir burjuva bas›nda Yunanistan’›n, ‹ran’›n elin-
deki uzun menzilli füzelerin ne kadar ço¤ald›¤›na, “‹s-
tanbul’u bile vurabileceklerine(!)” dair haberler garip
bir flekilde ço¤alm›flt›r. 

Davuto¤lu’nun ““ffüüzzeelleerr pp rroobblleemm yyaarraattmmaazz”” sözü,
bir demagoji bile say›lamayacak kadar bofl bir sözdür.
Füzeler kendi halk›m›za, Ortado¤u halklar›na karfl› bir
tehdittir ve ““PPrroobblleemm””iinn kkeennddiissii zaten budur. 

S‹Z K‹M‹ KANDIRIYORSUNUZ?
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Efendi ile
Uflak’›n ‹bret

Verici
Hikayesidir



Bayram’da televizyon ekranla-
r›nda duygular›n› anlatan bir ev ka-
d›n› flunu söylüyordu: ““BBuu kkoonnuu--
nnuunn kk››ssaa ssüürreeddee uunnuuttuullmmaass››nn›› aass--
llaa iisstteemmiiyyoorruumm..””

Unutmamak ve unutturmamak. 

Halk›n mücadelesinin en önemli
yanlar›ndan biri budur gerçekten
de. Çünkü düzen bas›n yay›n organ-
lar›yla, kadercilik ideolojisiyle, bur-
juva politikac›s›yla, bütün yaflad›k-
lar›m›z› unutturmay› bir politika
olarak benimsemifl durumdad›r.

Halk CCepheliler ‹kitelli’de 

Halk Cepheliler, ‹kitelli’de selle
ilgili çal›flmalar›n› geçen hafta da

sürdürdüler. Özellikle Hamamderesi
ve Ayazma’da selden zarar görmüfl
insanlar›n evleri ziyaret edildi. Yak-
lafl›k 50 eve yiyecek da¤›t›ld›. ‹nsan-
lar›n evlerinde hiçbir fley, kelimenin
gerçek anlam›yla hiçbir fley kalma-
m›flt›. Her fleye ihtiyaçlar› var. Evle-
rin içi çamurla dolmufl. Halk Cephe-
liler, semtte evlerin temizlenmesine
de yard›mc› oldular. Derne¤in tele-
fonu verilerek, daha sonra da yard›m
isteyebilecekleri belirtildi. 

Geçen hafta içinde bölgeye hala
elektrik ve su vermiyorlard›. Halk›n
yayg›n kan›s›, y›k›m yap›lmas›n›n
düflünüldü¤üydü. Her ne kadar yet-
kililer bu sözler üzerine “y›k›m
yok” aç›klamalar› yapsalar da, halk
y›llar›n tecrübesiyle güvenmiyor bu
aç›klamalara. 

Daha önce TOK‹ semt halk›yla
anlaflma yapmaya çal›flm›fl ama in-
sanlar vermemifller evlerini. Elek-
trik ve suyun verilmemesinin sebe-
bini buna ba¤l›yor halk. ““BBiizzii TTOO--
KK‹‹’’yyllee aannllaaflfl››pp eevvlleerriimmiizzii tteerrkkeettmmee--
yyee zzoorrlluuyyoorrllaarr”” diyorlar. 

‹ftar çad›r› kurulmufltu oraya, ça-
d›r› kuran da halktan biriydi. Yeme¤i
K›z›lay getirmifl. Bu arada yaflanan
bir baflka olay, 1 A¤stos depreminden
bu yana K›z›lay’da de¤iflen bir fley
olmad›¤›n› gösteriyordu. K›z›lay
semtte giyecek kolileri da¤›tm›fl, ama
getirdikleri giyecekler insanlar›n
üzerine uymuyor, zaten bir k›sm›n-
dan da çocuk k›yafeti ç›km›fl.. 

Sonuçta insanlar›n ihtiyaçlar›
henüz karfl›lanm›fl de¤il. Selin iz b›-
rakt›¤› evlerde koflullar o kadar kö-
tü ki, Halk Cepheliler’in da¤›tt›¤›
giyecekleri bile alamad› kimi yer-
lerde insanlar; çünkü koyacak yer-
leri yoktu!

Cenazelerin ç›kt›¤› evlerde ise,
ac›lar, selin gelifline iliflkin anlat›m-
lar daha çarp›c›. Bir kaç bafl hay-
vanlar›n› kurtarmak için ölenler, as-
gari ücretle çal›flt›klar› yerlerde
ölenler... 

HHaallkk vvee HHaallkk CCeepphheelliilleerr
BBEEDDAAfifi’’ttaa;;
BBEEDDAAfifi’’ttaa HHaallkkaa SSiillaahh

Halk Cephelilerin ilk gittikleri
mahallede yaklafl›k 120 kadar ev
vard›. Elektrik ve suyun olmamas›,
selin yolaçt›¤› tahribat› gidermeyi
de imkans›z k›l›yordu. Bunun üzeri-
ne, Halk Cephelilerin de kat›l›m›yla
mahalleden yaklafl›k 25 kifli kadar
bir minibüs tutup BEDAfi’a görüfl-
meye gittiler. Kap›daki görevliler,
her zamanki flekilde bafltan savmak
istediler halk›, “burada muhatab›-
n›z yok, gidin” buyurdular. Bunun
üzerine halkla aralar›nda itiflme ol-
mufl, sonras›nda ise BEDAfi görev-
lisi ssiillaahh ççeekkttii halk›n üzerine. Bir
di¤er belediye görevlisi de falçata
ç›kar›p savurdu insanlar›n üzerine.
Halktan birinin çenesi yar›ld›. Bu-
nun üzerine halk BEDAfi’taki gö-
revlilerin üzerine boflaltt› tüm öfke-
sini. Polis daha sonra gelerek hhaallkkaa
ssiillaahh ççeekkeenn görevliyi gözalt›na ald›.
Sonras›n›n ne oldu¤u bilinmiyor;
ama halk› silahla tehdit etmekten
gözalt›na al›nan BEDAfi görevlisi-
nin, devrimcilerin oralarda maruz
kald›klar› davran›fllarla karfl›laflma-
yaca¤›n› tahmin etmek için de kahin
olmak gerekmiyor. 

Halka silah çekmek, suç de¤ildir
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TKM Selden Zarar Görenlerin Yan›nda
Trakya Kültür Merkezi çal›flanlar› 19 Eylül tarihinde selden zarar gö-

ren Tekirda¤’›n Saray ilçesi ve Bahçeköy’e bayram ziyaretinde bulundu
ve haz›rlad›klar› kuru g›dalar› götürdüler. 

Öncelikle Saray’a giden Kültür Merkezi çal›flanlar› burada daha önce
giyecek götürdükleri ailelere haz›rlam›fl olduklar› g›dalar› b›rakt›lar. Yol-
lar›n zarar görmüfl olmas›dan kaynakl› gece geç saatlerde Bahçeköy’e ula-
flan TKM çal›flanlar›, köyün esnaf› ve muhtarl›k azas›  ile görüflüp Baba-
eski halk›n›n geçmifl olsun dileklerini ilettiler. Bayram tebri¤inde de bu-
lunduktan sonra 9 koli g›da ve 9 çuval unu burada evi y›k›lan ailelere ulafl-
t›rmas› için muhtarl›k çal›flan›na teslim ettiler.

Köyde, yol kenar›na dükkanlara çekyatlar yerlefltirmifl oldu¤u dikkat çe-
kiyordu. Selde evi y›k›lan ailelerin bir süre buralarda kald›klar›n› ö¤renildi. 

Sel ggeliyor. BBugün ool-
mazsa yyar›n, yyar›n dde¤il-
se, ööbürsü ggün. AAma mmut-
laka ggeliyor.

Karadeniz’de ggeldi iiflte. 

Bu yya¤ma ddüzeni ssel dde
ü retir, yyang›n dda, çç›¤ dda,
trafik kkazas› dda... 

Sellerin, ddepremlerin
bizden aald›klar›n› uunut-
may›n. 

Yar›n yyeni ccanlar ver-
memek iiçin uunutmay›n!

Ayazma’y› Unutturmayal›m!



zaten düzenin gözünde. 

Görülüyor ki, semtte hala ciddi
temizlik yap›lmas›na ihtiyaç var. Te-
mizlik malzemesine, kap kaca¤a ih-
tiyaç var. Her taraf çamur, çocuklar-
dan hasta olanlar var. 

HHaallkk››nn ddaayyaann››flflmmaass››nn››
bbüüyyüütteelliimm!!

Selden zarar gören insanlar›m›z
için ‹stanbul’un çeflitli semtlerinde
yard›m toplad› Halk Cepheliler.
Ça¤r›lar› takiben, insanlar dernekle-
rin önüne getirip b›rakt›lar pofletler
halindeki yiyecekleri. ‹nsanlar apart-
manlardan seslenerek yiyecek ver-
mek istediklerini iletiyorlard›. SSaarr››--

ggaazzii’’de market sepetini al›p etraf›na
döviz asan Halk Cepheliler, bir kez
daha halk›m›z›n yard›mseverli¤ine
tan›k oldular. 
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23-24 A¤ustos günleri Karade-
niz’de sel felaketi yafland›. Karadeniz
Bölgesi’nde süren mevsimlik ya¤›fl-
lar, Artvin’in fiavflat ve Ordu’nun Per-
flembe ilçelerinde alt› kiflinin ölümüne
yol açt›. 

Ordu’nun Perflembe ‹lçesi’nde sa¤anak ya¤›fl sonucu meydana gelen
sel ve heyelanda 2 ev göçtü. 6 kiflinin göçük alt›nda kald›¤› felakette 2 ki-
fli hayat›n› kaybetti.

fiavflat ‹lçesi’nde  fliddetli ya¤an ya¤mur Tigrat Deresi’ni tafl›rd›. Dere
üzerinde bulunan 2 bentin y›k›lmas› ile sel olufltu. 2 köprü y›k›l›rken, iki
ev ile bir atölye, bir de¤irmen ve 4 samanl›k sular alt›nda kald›. Faciada 4
kifli öldü, 1 kifli yaraland›, 1 kifli de kayboldu. Dere kenar›ndaki evi çöken
70 yafl›ndaki Lütfiye Acar, enkaz›n alt›nda can verirken, yaral› kurtar›lan
o¤lu Orhan Acar Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi alt›na al›nd›. Cesedi
bulunan di¤er kiflinin ise 48 yafl›ndaki Dildal Demiral oldu¤u belirlendi.
Demiral’›n k›z›n›n dü¤ün davetiyesini da¤›t›rken sele kap›l›p yaflam›n› yi-
tirdi¤i belirtildi.

Bask›lar, yasaklar, tutuklamalar
eme¤iyle varolanlar›n hakl› müca-
delesini engellemeye yetmiyor. Yö-
neticilerinin tutuklanmas›na, Alman
devletinin sürekli bask› yapmas›na
ra¤men Anadolu Federasyonu ör-
gütlenmeye ve mücadeleye devam
ediyor. 

20 Eylül günü Köln’de Anadolu
Federasyonu’nun 3. Kongresi yap›l-
d›. Kongreye Almanya’n›n birçok
flehrinden delegeler, Anadolu Fede-
rasyonu üyeleri, Alman siyasi parti-
lerinden ve demokratik kitle örgüt-
lerinden temsilciler olmak üzere
toplam 200 kifli kat›ld›. 

Kongre Anadolu Federasyonu
Baflkan Yard›mc›s› Tuncay Y›l-
maz’›n yapt›¤› aç›l›fl konuflmas› ve
divan seçimiyle bafllad›. Ard›ndan
kongreye kat›lan misafirlere söz ve-
rildi.

Yap›lan konuflmalarda tutuklu
bulunan Anadolu Federasyonu yö-
neticileri Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun der-
hal serbest b›rak›lmas› istenirken,
bu tutuklama ve bask› politikalar›-
n›n demokratik haklara yönelik bir
sald›r› oldu¤u vurguland›. Kongre-

ye tebli¤ ve önerilerin sunulmas› ile
devam edildi.

Yeni yönetim için adaylar›n be-
lirlenmesi ve seçimlere bafllanma-
dan önce tutuklu bulunan Nurhan
Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹s-
tanbullu’nun Federasyon’unun fahri
üye ve yöneticileri olmalar› divan
taraf›ndan önerildi. Bu öneri güçlü
alk›fllarla kabul edildikten sonra se-
çimlere geçildi. 

Tek liste halinde girilen seçimde
yönetime; Latife Ad›güzel, Tuncay
Y›lmaz, Olcay Kaya, Dila Ero¤lu,
Halit Uzunçelebi, Ulafl Atefl, Ner-
min Topdafl seçilirken, iki de yedek
üye seçildi. Baflkan Latife Ad›güzel
olurken, Federasyon sözcüsü Tun-
cay Y›lmaz oldu. 

Coflkulu alk›fllar›n ve at›lan
"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganlar›n ard›ndan Anadolu Fede-
rasyonu’nun 3. Kongresi sona erdi.

Kongreye kat›lan konuklar; Die
Linke (Sol Parti)’den; Michael Ag-
gelidis (Kuzey Ren Vestfalya Enerji
Politikas› Sözcüsü), Ali Atalay
(Eyalet yönetimi üyesi ve göçmen
uyum sözcüsü), Paul Schäfer (Bar›fl

Politikas› sözcüsü), Willy Dedere
(Rhein-Erft çevresi sözcüsü), Sasc-
ha Jufel (Wesseling Belediye Mec-
lis üyesi), Ursula Grossmarl (Rhe-
in-Erft çevresi milletvekili), Jenni-
fer Wandseb (Gençlik sözcüsü),
Manule Lindlar (Milletvekili Ada-
y›), Claus Kull (Frechen Belediye
Meclis üyesi), Amir Zatori (Wese-
ling Belediye Meclis Üyesi), Ruth
Titz (Leverkusen sözcüsü), Martin
Nees (Köln), fiengül fienol (Köln
sözcüsü), Elisabeta Sachse (Sol
Parti Köln Sözcüsü), Bruthgy (Sol
Parti Kerpen temsilcisi) Helga Doli-
buj (MLPD - Marksist Leninist Par-
ti Almanya sözcüsü) Katrin Wasi-
lewski (Rote Hilfe – K›z›l Yard›m,
Irkç›l›¤a ve Militarizme Karfl› Der-
nek yöneticisi ve Sol Parti Üyesi)
Erkan Kocalar (Duisburg Belediye
Meclis Üyesi ve Sendikac›); ADHK
Köln temsilcisi oldular.

Karadeniz’de Sel:
Alt› Ölü

Anadolu Federasyonu 3. Kongresini Yapt›



IMF ve Dünya Bankas› y›ll›k emperyalist
zirvesi 1-7 Ekim’de ‹stanbul’da yap›lacak.

IMF ve Dünya Bankas› herkesin çok iyi tan›d›¤›,
bildi¤i emperyalist kurulufllard›r. Ve bu emperyalist
kurulufllar gittikleri her yere y›k›m götüren suç ör-
gütleridir.

Bu emperyalist kurulufllar›n zirve toplant›lar›n›
ülkemizde yapacak olmas› ülkemiz iflbirlikçileri aç›-
s›ndan ne kadar k›vançsa, ilericileri, devrimcileri,
yurtseverleri aç›s›ndan da o ölçüde rahats›zl›k kay-
na¤›d›r. Çünkü alacaklar› kararlar, y›k›m ve sömürü
kararlar›d›r. Halklar›, ülkeleri daha fazla yoksullafl-
t›racak kararlar ç›kacakt›r bu zirveden.

Özellefltirmeler, tafleronlaflt›rmalar, sömürüyü
gizleyen adland›rmalarla “Toplam Kalite Yönetim-
leri”, “Performanslar”, s›f›r zamlar, kamu harcama-
lar›n›n k›s›lmas›, çal›flma koflullar›n›n tamamen kö-
lece koflullara dönüfltürülmesi, emekçilerin yoksul-
laflmas›, iflsizlik... gibi say›labilecek daha onlarca
olumsuzluk, onlarca melanet, IMF, Dünya Bankas›
gibi emperyalist kurulufllar›n marifetidir. Bu ekono-
mik politika ve kararlar›n bir de demokratik, siya-
sal uzant›s› vard›r: Örgütsüzlefltirme, sendikas›zlafl-
t›rma, güvencesiz çal›flma, esnek çal›flma... Yani IMF
ve Dünya Bankas› ülkeleri iflasa sürüklemekle kal-
m›yor, emekçileri yoksullaflt›r›yor, daha fazla sö-
mürüyor ve oluflacak tepkileri de düflünerek emek-
çileri örgütsüzlefltiriyor, böylece sald›r›lar karfl›-
s›nda emekçileri savunmas›z b›rak›yor.

Yaklafl›k 40 y›ld›r bu topraklardan IMF DEFOL slo-
ganlar› yükseliyor. Bu slogan, bu ses bugüne kadar
da hiç susmad›. fiimdi birkez daha hayk›raca¤›z. Em-
peryalistleri, iflbirlikçilerini ülkemizde böyle bir zir-
ve yapt›klar›na piflman etmek için bu ülkenin ileri-
cileri, devrimcileri, yurtseverleri, demokratlar›, par-
tileri, DKÖ’leri, odalar›, sendikalar› hep birlikte ses
vermeliler. Ancak böyle olmuyor!

Bir yanda devrimciler öncülü¤ünde IMF ve Dün-
ya Bankas› Karfl›t› Birlik oluflturulmufltur. Dev-
rimciler, bu birli¤i olufltururken, sendikalar›, - oda-
lar› da buna ça¤›rd›lar elbette; fakat di¤er yanda
sendikalar ve odalar yani klasik (D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB) bu ça¤r›y› görmezden geldikleri, devrimci-
ler d›fl›nda ayr› bir zemin oluflturdular. Asl›nda or-
tada çerçevesi belli, program› belli bir birlik de yok-
tur. Ortada bir “dörtlü klasi¤i” vard›r.

Devrimcileri, ilericileri, yurtseverleri yok sayar-
lar. Kendilerini “emek örgütü” olarak görenler, mü-
cadeleye emek verenleri, bedel ödeyenleri görmez-
den gelirler. Kendilerini eme¤in öncüsü görenler,

birlefltiren de¤il bölen roller oynarlar. Peki neden?
Birlikte, ortak daha güçlü ses vermek neden bu ka-
dar zordur?

Bu sorular›n cevab› ortadad›r: Amaç gerçekten
görüntüyü kurtarmak m›, yoksa IMF- Dünya Banka-
s› DEFOL! slogan›na denk bir tav›r al›fl m›?

Sendikalar birincisini yapt›klar› için, yani görün-
tüyü kurtarmak, baflka deyiflle yasak savmak te-
melinde yaklaflt›klar› için birlikte ortak bir ses yük-
seltilememektedir. D‹SK, KESK, TTB, TMMOB’un tüm
keskin söylemlerine, tüm büyük laflar›na karfl›n ya-
p›lacak olan görüntüyü kurtarma anlay›fl›n›n ifa-
desidir. D‹SK, KESK, TTB, TMMOB’un bu zihniyetini,
emekçilerin sorunlar›nda, kendi gündemleri teme-
linde de görmekteyiz zaten. ‹flte SSGSS karfl›s›ndaki
tutum, iflte toplu görüflmeler sürecindeki tutum, ifl-
te özellefltirmeler karfl›s›ndaki tutum, iflte ekono-
mik kriz ve iflten atmalar karfl›s›ndaki tutum... Sen-
dikalar, odalar sonuç al›c›, hak alma temelindeki
politika, program ve mücadelecili¤i de¤il gösterme-
lik, sonuç al›c› olmayan bir eylem tarz›n› benimse-
mifl, kendi gücü ve mücadelesinden de¤il düzenin
kurumlar›ndan çözüm bekleyen bir icazetçili¤e da-
yanmay› anlay›fl haline getirmifllerdir.

Bu anlay›fl ve çizgi bugün sendikalar›, odalar›
kendi kitlesinden koparan, eriten bir sonuç yarat-
m›flt›r. Bu anlay›fl ve çizgi bugün IMF ve Dünya Ban-
kas›’na DEFOL! demenin alt›n› doldurmaktan uzak-
t›r.

D‹SK, KESK, TTB, TMMOB aç›klamas›nda “kitlesel
gösteriler”, “kitlesel yürüyüfller”, “kitlesel aç›klama-
lar” yap›laca¤›ndan bahsediliyor. Bu iddian›n kar-
fl›l›¤› emek güçlerini bölmek, devrimcileri, ile-
ricileri d›fllayan tutum olamaz. Bu olsa olsa ken-
dini ve emekçileri aldatmak olur.

IMF ve Dünya Bankas›’n›n emperyalist yüzünü,
ülkemizdeki emperyalizm gerçe¤ini, sömürü gerçe-
¤ini ülkemiz halklar›na anlatmak, teflhir etmek,
protesto etmek halktan, emekten yana tüm güçle-
rin görevidir. Emperyalist kurulufllar›n ülkemizde
yapt›klar› toplant›lar, onlar› teflhir etmek aç›s›ndan
da bir araçt›r ayn› zamanda. D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB bu arac› kullanmaktan kaçmamal›d›rlar.
Bundan kaçmak emekçilerin, halk›n sorunlar›ndan
kaçmakt›r.

Sendikalar, odalar tutumlar›n› birkez daha göz-
den geçirmeli, içinde devrimcilerin ve ilerici, demo-
krat güçlerin oldu¤u IMF ve Dünya Bankas› Karfl›-
t› Birlik içerisinde yer almal›d›r.

Devrimci ‹flçi
Hareketi IMF Zirvesi Türkiye’de

Sendikalar Nerede?
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140 gündür direniflte olan Karfl›-
yaka Belediyesi`ne ba¤l› Kent-Afi
iflçileri haklar›n› aramak için Anka-
ra`ya yürüyorlar. 

16 Eylül günü Karfl›yaka Beledi-
yesi önünde toplanan iflçilere ailele-
ri ve DKÖ`ler destek verdi. Burada
konuflan Genel- ‹fl baflkan› Erol Eki-
ci belediye baflkan›na seslendi ve
“Bu insanlar›n periflan olmas›n›n
sebebi sizsiniz, bayramda rahat ede-
cek misiniz?” diye sordu. Polisin
yo¤un güvenlik önlemi ald›¤› eyle-
me yaklafl›k 300 kifli kat›ld›. Eylem-
de “Zafer Direnen Emekçinin Ola-
cak, Direne Direne Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›ld›. Yürüyüflün belli
bir k›sm›na kadar aileler de destek
verdi. Bir ay sürmesi düflünülen yü-
rütüflte bir ambulans da iflçilere re-
fakat edecek. Yürüyüfle 60 iflçi ka-
t›ld›, kalan iflçiler Örnekköy fianti-
yesi önündeki eyleme devam edi-
yor.

Yürüyüfl’te  olan Genel-‹fl Bafl-
kan› Erol Ekici ve eylemdeki ifller
telefondan sorular›m›z› cevaplad›-
lar. 

EE rrooll EEkkiiccii ((GGeenneell--‹‹flfl
BBaaflflkkaann››))

� Yürüyüfl’e nas›l karar verdi-
niz?

- Bizim 30 Nisan akflam› 15- 20
y›ld›r Kent- Afi flirketinde çal›flan
arkadafllar›m›z, 29 Mart yerel se-

çimleri öncesi yap›lan propaganda-
larda tekrar belediye baflkan› oldu-
¤unda iflten at›lma olmayaca¤›n›
söylemesine ra¤men, 1 May›s’ta
300 arkadafl›m›z iflten ç›kar›ld›. Ge-
rekçe olarak belediye ayr›lmas›ndan
dolay› hizmet daralmas›n› gösteri-
yorlar ama bu gerçek de¤il. Beledi-
ye ‹stanbul’da bulunan Altafl diye
bir firmayla anlaflm›fl. Kent- Afi ile
rant konusunda anlaflamad›lar, ken-
di yandafllar› bir firmayla anlaflt›lar. 

� Neden böyle bir eylem yap›-
yorsunuz?

- Özellefltirme- tafleronlaflt›rma-
n›n nas›l bir fley oldu¤unu sadece
bas›n yoluyla de¤il; yürüdü¤ümüz
yol boyunca afifllerimizle, sloganla-
r›m›zla anlataca¤›z. Sadece iflten
at›lan arkadafllar›m›z için de¤il,
Türkiye’deki bütün iflsizler için yü-
rüyoruz.

� Eylemi nas›l örgütlediniz?

- Zaten eylemin ilk gününden
beri arkadafllar›m›zla beraberiz. Her
aflamas›nda birlikte karar verdik. ‹fl-
çi arkadafllar›m›z ve aileleriyle tart›-
flarak bu karar› ald›k. ‹nanc›m›z,
umudumuz var. Bunu Ankara’da
zafere dönüfltürece¤iz. 

� Ankara’daki program›n›z na-
s›l olacak?

- Ankara’da Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda toplanaca¤›z. Buradan CHP
Genel Merkezi ve Deniz Baykal ile
görüflmeye gidece¤iz. Deniz Bay-

kal’›n bir televizyon program›nda
belediyeler ayr›ld›¤› için hizmet da-
ralmas› oldu¤unu söyledi¤ini duy-
duk. Böyle bir fley yok. Belediye
farkl› bir tafleron firma ile anlaflm›fl-
t›r. Kendisinden randevu talep ettik,
kabul görmedi. Ayr›ca özel bir mek-
tup gönderdik, buna da cevap gel-
medi. 140 gündür direniflte olan ar-
kadafllar›m›z açt›klar› standlarda
imzalar toplad›lar bunlar› CHP’ye
verece¤iz. Herhalde bu kadar süre-
de derdimizi anlatamad›k, flimdi
yüzyüze görüflüp anlatmak istiyo-
ruz. 29 Mart seçimleri öncesi tafle-
ronlaflt›rmaya, özellefltirmeye karfl›
olduklar›n› söylemifllerdi. Bu yafla-
nana merkezi politikalar› m›d›r,
yoksa belediyedeki rant çekiflmesi
midir ö¤renece¤iz. Arkadafllar›m›-
z›n rant çekiflmesine kurban edilme-
sine izin vermeyece¤iz.

EE rrggüünn  SSaa¤¤llaamm ((ÇÇööpp
kkaammyyoonnuu flfloofföörrüüyykkeenn iiflfltteenn
çç››kkaarr››lldd››))

� Ankara’ya neden yürüyorsu-
nuz?

- Bize yap›lan haks›zl›¤a dur de-
mek için 140 gündür direniflteydik.
Bu direniflten bir sonuç ç›kmad›.
Cevat Durak’›n yapm›fl olduklar›n›
anlatarak 150 bin imza toplad›k.
Bunlar› CHP Genel Baflkan› Deniz
Baykal’a iletece¤iz. Biz sadece ken-
dimiz için yürümüyoruz. Kriz baha-
nesiyle yüzbinlerce insan iflten at›l-
d›. Bütün iflçiler için ve patronlara
dur demek için yürüyoruz. Morali-
miz yerinde, kazanaca¤›m›zdan
flüphemiz yok.  

� Ne istiyorsunuz?

- Bizim Kent- Afi olarak talebi-
miz belli. Biz iflimizi istiyoruz. Ce-
vat Durak ve yard›mc›lar›; “k›dem
tazminat›, ihbar tazminat› verdik”
diyorlar. Bana tazminat›m›n hepsi-
nin ödendi¤ini ispatlas›nlar, ben
ödemelerin hepsini belediyeye hibe
edece¤im. Kald› ki biz tazminat de-
¤il iflimizi geri istiyoruz. Genel ola-
rak haks›z yere iflten ç›kar›lan in-
sanlar ç›kar›lmas›n, krizin faturas›n›
iflçiler ödemesin istiyoruz. Patronlar
kar ettikleri zaman, yal›lar, katlar
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ald›klar› zaman bizle paylaflm›yor-

larsa, zarar ettikleri zaman -kald› ki

zarar falan da yok-  zararlar›n› da

bize ödetmesinler. Krizi iflçi ç›kar-

mad›, bunun sebebi biz de¤iliz.

Eylemlerimiz devam edecek.

Ben çocuk babas›y›m ama onlar›

okula gönderecek param yok. Okul-

lar aç›ld›¤›nda çocuklar›m›za ön-

lüklerini giydirip ayn› okula gidi-

yormufl gibi haz›rlayaca¤›z ve bele-

diyenin önüne  b›rakaca¤›z. Biz ço-

cuklar›m›z› okutam›yoruz, belediye

düflünsün ne yapaca¤›n›. Akflam

okul ç›k›fl saati de oradan alaca¤›z.

Biz 300 kifli iflten ç›kar›ld›k fakat

yerimizi 425 iflçi al›nd›. Karfl›yaka

Belediyesi’nde y›ll›k 30- 35 trilyon

temizlik ifllerinde para dönüyor. Bu

paraya yandafllar› ve tafleron firma

sahipleriyle yemek istiyorlar.

� Neden böyle bir eylemi tercih

ettiniz?

- Bu eylemler her gün yap›lan
eylemler de¤ildir. Nas›l 67- 68’ler-
de yap›lan yürüyüflleri konufluyor-
sak, 30- 40 y›l sonra biz ölmüfl ola-
ca¤›z ama bizim bu direniflmiz de
konuflulacak. Ben bu yürüyüflte ol-
du¤um için çok onurluyum. Ayakla-
r›m su toplad› ama can›m ac›m›yor,

HHaakkkk›› ÇÇeettiinn ((ÇÇööpp kkaammyyoonnuu
flfloofföörrüüyykkeenn iiflfltteenn çç››kkaarr››lldd››..))

� Ankara’ya neden yürüyorsu-
nuz?

-  Cevat Durak’›n ‹zmir Karfl›ya-
ka’da yapt›klar›na karfl› 140 gündür
direniflteydik. 140 günde derdimizi
anlatmak için konunun  muhattab›n›
bulamad›k. Biz flimdi   yolumuzun
üzerindeki her güzergahta ve CHP
Genel Merkezi’nde anlataca¤›z. Bi-
ze “Karfl›yaka’da hizmet darald›”

diyorlar. Cevat Durak’a bir sormak
laz›m; “Bu iflçilerin iflini kim yap›-
yor?” diye. Bunun cevab› belli. ‹s-
tanbul’da bulunan Altafl adl› temiz-
lik firmas›ndan 300’den fazla iflçi
al›nd›. fiu an Karfl›yaka’n›n temizlik
iflleri bu firmaya verildi. Mesele
oradaki sendikal yap›y› bertaraf et-
mek, Karfl›yaka’n›n hizmetlerini
kendi yandafllar›na peflkefl çekmek.

� Ne istiyorsunuz?

- ‹flten hukuksuz yere at›ld›k, ifli-
miz bir taflerona peflkefl çekildi. ‹fli-
mize geri dönmek istiyoruz. Ayn› za-
manda iflten ç›kar›lmay› kolaylaflt›-
ran anti- demokratik ifl yasalar›n›, ta-
fleronlaflmay› da protesto ediyoruz.

� Neden böyle bir eylemi tercih
ettiniz?

- Bu konuyu Türkiye kamuoyu-
na daha iyi duyurmak için böyle bir
eylem yap›yoruz.

� Demokrasi nöbeti sürüyor 
TMMOB ve ‹MO önünde ki demokrasi

nöbeti 3. ay›n› doldurdu. ‹MO'da yaflanan an-
ti-demokratik uygulamalar›n en k›sa süre de
son bulmas› amac›yla bafllatt›¤› kampanya bo-
yunca y›lmadan, usanmadan ve hakl›l›klar›na
olan inançlar›yla nöbeti sürdüren + ‹VME
Dergisi yay›n kurulu üyeleri, kampanyan›n bu
haftas›nda da mühendis mimarlara, yaflan›lan
anti-demokratik süreci anlatarak talepleri
do¤rultusunda imza toplamaya devam ettiler. 

� Zaman afl›m› gerekçeleri yaland›r
Davutpafla patlamas›nda hayat›n› kaybeden iflçi yak›nlar›

haftalard›r Taksim Tramvay dura¤›nda yapt›klar› eylemlere
devam etti. 19 Eylülde yap›lan eylemde
“sorumlular›n yarg›lanmas› için yap›lan
baflvurular konusunda geç kal›nd›¤›” ha-
berleri hat›rlat›larak “Geç baflvuru gibi ge-
rekçeler oluflmad›. Bir kez daha söylüyo-
ruz kim ne yaparsa yaps›n hangi oyalama-
calar olursa olsun peflini b›rakmayaca¤›z”
denildi.

� ‹fl’te Katliam: Üç iflçi öldürüldü 
‹zmir Kemalpafla’da ka¤›t fabrikas›nda çal›flan üç iflçi ha-

mur kazan›n› temizlerken metan gaz›ndan zehirlenerek öldü. 

18 Eylül’de meydana gelen olayda Haydar Koray Güçlü,
Ramazan Demir, Ayhan Çanakç› öldü. Fabrika yetkililerinden
üç kiflinin gözalt›na al›nd›¤› aç›kland›, ama ülkemizdeki ifl ka-
zalar› tarihi gösteriyor ki, bu göstermelik bir gözalt›d›r. 

‹fl kazalar›ndan dolay›, patronlar›n, veya sorumlulu¤u olan
Çal›flma Bakanl›¤›’n›n veya  denetimin bir parças› olan Bele-
diyelerin cezaland›r›ld›¤› görülmüfl fley de¤ildir. 

Hamur Kazan›’ndaki kazan›n nas›l oldu¤una dair teknik
bir ayr›nt› yok henüz; ama biz yine de haberimize “ifl katlia-
m›” bafll›¤›n› koyduk. Çünkü bir fabrikada, iflçilerin ifl s›ras›n-
da ölümü asla normal, ya da kader olamaz. Bunu çok kesin bi-
liyoruz. 

� ‹ZBETON ‹flçisi Köle De¤ildir
19 Mart’da bafllayan Belediye-‹fl 6 Nolu

Sendikas› ile ‹zmir Büyük fiehir Belediyesinin
‹ZBETON flirketi aras›nda 1137 iflçiyi kapsa-
yan 2 y›ll›k Toplu ‹fl sözleflmesi görüflmesi
184 gündür anlaflmaya var›lmad›¤› için 18 Ey-
lül ve bayram›n ilk günü olan 20 Eylül’de ifliç-
ler ‹zmir Büyük fiehir Belediyesinin eylem
yapt›lar. 

Belediyenin önerdi¤i zamm›n yeterle ol-
mad›¤›n› söyleyen iflçiler yerel seçimler önce-
si verilen sözleri hat›rlatarak; “1 Ekim’e kadar
anlaflma olmazsa greve gidece¤iz” dediler.       

Halk Cephesi’nin de destek verdi¤i eylem-
lerde; “‹zbeton ‹flçisi Köle De¤ildir” sloganla-
r› at›ld›. 
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Bursa’da Gözalt›lar  
Yürüyüfl okurlar›, 22 Ey-

lül’de SSaammssuunn’da derginin tan›-
t›m› yaparken, önce polis tara-
f›ndan tehdit ve taciz edildiler.
Ard›ndan derginin toplatmas› ol-
du¤u gerekçesiyle yaka paça gö-
zalt›na al›nd›lar. Müslüm Gönül
ve Utku Aykar ayn› günün akfla-
m› serbest b›rak›ld›lar.

DDeerrssiimm 23 Eylül’de çarfl›
merkezindeki terminale gelen
“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sos-
yalizim için YÜRÜYÜfi” dergi-
lerini almaya giden Sercan Zülal
ve H›d›r Sönmez  gözalt›na al›n-
d›lar.  Yürüyüfl Dergisi’nin top-
latmas›n›n oldu¤u gerekçesi ile
al›nan Sercan Zülal ve H›d›r
Sönmez yaklafl›k iki saat sonra
serbest b›rak›l›rken, 150 adet
Yürüyüfl dergisine el konuldu.

BBuurrssaa’n›n Teleferik Mahalle-
si’ne 23 Eylül günü dergi da¤›t›-
m›na ç›kan Yürüyüfl okurlar›
derginin toplatmas› oldu¤u ge-
rekçesiyle gözalt›na al›nd›lar.

Gözalt›na al›nan Cemre Çi-
lo¤lu karakoldan serbest b›rak›-
l›rken Mustafa Bacac›, Gökay
Demirbafl ayn› gün ç›kar›ld›klar›
savc›l›k taraf›ndan serbest b›ra-
k›ld›lar. 

Malatya'da, Elaz›¤’da,
Bursa’da Dergi Da¤›t›m›

16-17 ve 23 Eylül tarihlerin-

de MMaallaattyyaa’’ddaa, Yeflilyurt Cad-

desi’nde ve Özalper Mahalle-

si’nde Yürüyüfl Dergisi ve Halk

Gerçe¤i dergilerinin sat›fl› yap›l-

d›.

Amerikanc› ve NATO’cu

AKP'nin halk düflman› oldu¤u-

nun anlat›ld›¤› dergi sat›fllar›nda

AKP sayesinde Amerikan em-

peryalizminin vatan›m›zda iste-

di¤i gibi at koflturabildi¤i söy-

lendi. Yürüyüfl okurlar› Adli T›-

p›n eksik evraklar ve bürokratik

oyalamalarla Güler Zere' yi gün

gün ölüme mahkum etti¤ini de

anlatt›lar. Dergi sat›fllar›nda yüze

yak›n dergi halka ulaflt›r›ld›.

EEllaazz››¤¤’da Halk Gerçe¤i okurlar›
24 Eylül günü Fevzi Çakmak
Mahallesi Kanal üstünde ve ma-
hallede kurulan pazarda Halk
Gerçe¤i dergisinin tan›t›m›n› ve
sat›fl›n› yapt›lar.  40 adet dergiyi
halka ulaflt›rd›.

BBuurrssaa’da 15-16-17 Eylül ta-
rihlerinde Ortaba¤lar, Teleferik
ve Kestel mahallelerinde Halk
Gerçe¤i dergisi da¤›t›m› yap›ld›.
“12 Eylül AKP’nin Amerikanc›
ve faflist politikalar›yla devam
ediyor, Güler ZERE hala serbest
b›rak›lmad›/ Selin sorumlusu
AKP iktidar›d›r” diyerek yap›lan
sat›fllarda Ortaba¤lar Mahalle-
si’nde ilk  defa da¤›t›ma ç›kan
Halk Gerçe¤i okurlar› ilgiyle kar-
fl›land›. Dergi sat›fllar›nda 80 der-
gi halka ulaflt›r›ld›.

Ankara'da Sergi Sona Erdi
Ankara’n›n Hüseyingazi, Tuzluçay›r ve

Dikmen Mahalleleri’nden sonra 16 Eylülde
de K›z›lay Konur Sokak’ta Yürüyüfl Dergi-
si’nin sergisi aç›ld›. Gitti¤i her yerde ilgi ile
karfl›lanan sergi, 16 Eylül’de K›z›lay Konur
Sokak’ta da bir gün aç›k kald›. 

Yürüyüfl Dergisi’nin 5 y›l›k geçmiflini an-
latan sergiyi gezen insanlarla derginin bugüne
nas›l geldi¤i üzerine sohbet edildi. Birçok in-
san derginin yeni say›s›n› al›rken, dergiyi
takip edeceklerini ifade ettiler. 

“Ferhat’› Vuranlar, Engin’i
Katledenler Cezaland›r›ls›n”

Yürüyüfl dergisi da¤›t›rken s›rt›ndan vuru-
larak felç b›rak›lan Ferhat Gerçek ve Ferhat
Gerçek için adalet isterken hapishanede ifl-
kence ile katledilen Engin Çeber için 22 Ey-
lül günü adalet istendi. 

‹stanbul Esenyurt F›r›n Sokak’ta toplanan
Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuranlar, Engin’i
Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” ve “Kanser
Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n" yaz›l›
pankartlar› açt›lar.

Halk Cephesi ad›na Ferhat Erdo¤an bir
aç›klama yaparak; “AKP iktidar›n›n kendi
yasalar›n› uygulamas›n›, Güler Zere’nin der-
hal serbest b›rak›lmas›n›, Ferhat’› vuranlar›n,
Engin’i katledenlerin cezaland›r›lmas›n› isti-
yoruz" dedi.

“Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem sonra-
s›nda Yürüyüfl dergisi da¤›t›m›nda 64 dergi
hayka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Dergisi 1 Ay Kapat›ld›!
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Sosyalizm ‹çin

Yürüyüfl Dergisi’nin  20 Eylül 2009 tarihli 194.
say›s› ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
karar›yla toplat›ld› ve  yay›n› bir ay süreyle dur-
duruldu. Karara gerekçe olarak “terör örgütü-
nün propagandas›n› ve suçlular› övme içeren
yaz›lar” oldu¤u gösterildi. Bu kararla ilgili
aç›klama yapan Yürüyüfl dergisi “Yeni toplat-
malar› göze alarak, yeni kapatmalar› yaflayabi-
lece¤imizi bilerek, yeni yay›n durdurmalar›n
kap›m›z› çalabilece¤ini düflünerek yazmaya de-
vam edece¤iz.  Susmayaca¤›z” dediler. 

Gözalt›lara, Toplatmalara, Kapatmalara Ra¤men

Yürüyüfl’ümüz Sürüyor...

11 Eylül’de dört ayr› ilde ger-
çeklefltirilen gözalt› sald›r›s› 10
DTP’linin tutuklanmas›yla sonuç-
lan›rken, 18 Eylül’de 9 DTP’li ve
son olarak da 19 Eylül’de 6 DTP’li
gözalt›na al›nd›lar. Halk Cephesi 19
Eylül günü yapt›¤› aç›klamayla
AKP’nin bu sald›r›lar›n› teflhir etti. 

“Demokratik Aç›l›m” söylemle-
rinin bir aldatmacadan ibaret oldu-
¤unun ve bu sald›r›lar›n da bunun

ispat› oldu¤unun
söylendi¤i aç›klam-
ada ““Demokratik

Aç›l›m” denilen fleyin as›l olarak
Kürt hareketini tasfiye etmek oldu-
¤unu aç›ktan itiraf edenler da¤larda
operasyonlar›na devam ederken di-
¤er yandan da DTP’ye yönelik sal-
d›r›lar›na h›z veriyorlar” denildi.
Aç›klaman›n sonunda bask› ve
zorun Kürt halk›n›n özgürlük, de-
mokrasi mücadelesini bo¤amaya-
ca¤› belirtilerek DTP’lilerin serbest
b›rak›lmas› istendi. 

AKP'nin 'Demokratik Aç›l›m›': DTP'ye
Yönelik Gözalt› ve Tutuklamalar! 
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Faflist Sald›r›lar Bizleri Y›ld›ramaz! 
‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde 19 Eylül günü

Do¤ançay Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i Bayram
program› düzenledi. Dostluk ve Dayan›flma gecesi ola-
rak düzenlenen programda ilk olarak aç›l›fl konuflmas›-
n› dernek ad›na ‹smail Vural yapt›. Programa kat›lan-
lar›n bayram›n› kutlayan Vural, emperyalizmin böl-
parçala-yönet politikas›na karfl›l›k bayramlar›n daha bir
önem arzetti¤ini belirtti. Ard›ndan Baran Tuncel sahne-
ye ç›karak türkülerini söyledi. Daha sonra Do¤ançay
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i’nin haz›rlam›fl ol-
du¤u skeç oynand›. Daha sonra Grup Gün›fl›¤› program-
da yerini ald›. Grup Gün›fl›¤› yapt›¤› konuflmas›nda Gü-
ler Zere’nin tahliye edilmesini istedi.  Grup Gün›fl›¤›
sahnedeyken sivil faflist Tüncay Altun elinde pompal›
silahla gelerek silah›n› insanlar›n üzerine do¤rulttu.
Dernek üyeleri ve halk›n sald›rgan›n elinden silah› ala-
rak salondan uzaklaflt›rmas›n›n ard›ndan program
devam etti. “Bask›lar bizi y›ld›ramaz, kahrolsun faflizm
yaflas›n mücadelemiz, halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› programa 150 kifli kat›ld›. Program
sonras›nda halk dernek binas›na gelerek nöbet tuttular. 

Dernek üyeleri sald›r›y› yapan Tüncay Altun hakk›n-
da Gümüflpala Polis Karakoluna giderek suç duyuru-
sunda bulundu.

Gazi’de Yozlaflmaya Karfl› Halk
fienli¤i

‹stanbul Gazi Mahallesi’nde 22 Eylül günü “Yozlafl-
maya Karfl› Halk fienli¤i” yap›ld›. 

Gazi Baraj’da yap›lan flenlik, davul-zurna eflli¤inde
çekilen halaylarla bafllad›. 

Davul-zurnan›n ard›ndan kat›lan herkese “Hoflgeldi-
niz” denilerek Grup S›lam sahneye davet edildi. Grup
S›lam’dan sonra yap›lan konuflmada “Bugün uyuflturu-
cu kullanma yafl› 12-13’lere kadar düfltü. Bu bilinçli bir
politikad›r ve bu politikaya karfl› birleflmeli, mücadele
etmeliyiz” denildi. 

Daha sonra sahneye s›rayla Metin Karatafl, Cengiz
Sa¤lam ve Erdal Bayrako¤lu ç›karak türkülerini seslen-
dirdiler. “Biz Seyit R›za’n›n, Alifler’in torunlar› olarak
yozlaflmaya geçit vermeyece¤iz” diyen Cengiz Sa¤-
lam’›n ard›ndan sahneye ç›kan Erdal Bayrako¤lu da
yapt›¤› konuflmada; “Halklar›n kardeflli¤i için burada-
y›z” dedi.

Erdal Bayrako¤lu’nun ard›ndan Tiyatro Simurg 12
Eylül’ü anlatan bir tiyatro oyunu sergiledi. 

Tiyatronun ard›ndan Cihan Çelik, Gülcihan Koç,
Suavi ve Ahmet Aslan sahne ald›. Sanatç› Suavi yapt›¤›
konuflmas›nda; “bugün yozlaflt›ranlara karfl› ç›kmak
gerçekten kolay de¤il” dedi. Suavi  Güler Zere ve hapis-
hanede bulunan hasta devrimci tutsaklar için “Drama
Köprüsü” türküsünü söyledi. 

Daha sonra sahneye  Grup Yorum ç›kt›. Öncelikle
herkesin bayram›n› kutlayan Grup Yorum; “Her ne ka-
dar ac› dolu günler çeksek de, her ne kadar depremler-
de, sellerde halk›n can› gitse de, yine halk›n yaralar›n›
halk sar›yor. Bütün bu ac›lara inat bayram›n›z› kutluyo-
ruz. ‹ktidar hala Güler’i bize vermiyor. Ama biz inanç-
l›y›z. Güler Zere’yi bayaz önlük giymifl iflkencecilere
öldürtmeyece¤iz Güler’i sahiplenmek; devrimi, yaflam›,
onuru sahiplenmektir” dedi.

Grup Yorum’un söyledi¤i türkülerle halaylar›n çe-
kilmesinin ard›ndan, Halk Cephesi ad›na konuflma ya-
p›ld›. Konuflmada; “fienli¤imizdeki amac›m›z mahalle-
mizde yozlaflma gittikçe artarken buna karfl› bir birlik
yaratmak. Bu mahallede yaflamak istiyorsak birlikte
mücadele etmeli, geleneklerimize sahip ç›kmal›y›z. Bu
mahallenin flehitleri var. fiehitlerimize sahip ç›kabilme-
liyiz” denildi.

Son olarak Haluk Levent’in sahne almas›n›n
ard›ndan flenlik sona erdi. 

Gerçek vatanseverler serbest
b›rak›ls›n!

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, Grup Yorum konse-
ri düzenledikleri için tutuklanan arkadafllar›n›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle, bu hafta bir kez daha Samsun Sü-
leymaniye Geçiti’nde eylem yapt›.

“Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutukla-
nanlar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankart›n› açan der-
nek çal›flanlar›, arkadafllar›n›n yaflad›¤› haks›zl›¤a de-
¤inerek, adalet talebinde bulundular. Aç›klamada IMF
ve Dünya Bankas›’n›n 28 Eylül - 7 Ekim tarihleri ara-
s›nda ‹stanbul’da yapaca¤› y›ll›k toplant›s› da protesto
edilerek; AKP iktidar›n›n vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için mü-
cadele edenleri tutuklarken; kendisinin ise alt› milyar
insan›n kan›n› emenlerle pazarl›¤a oturdu¤u ifade edil-
di.

Eylemde son olarak; Güler Zere ve tüm hasta tutsak-
lar›n serbest b›rak›lmas› talep edilirken, “Güler Zere'nin
yaflam›n› kaybetmesi, katledilmesi anlam›na gelecektir”
denildi.

Tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle yürütü-
len kampanya çerçevesinde Samsun sokaklar›na afifller
as›ld›. “Soruyoruz size: Konser düzenlemek suç mu-
dur?” yaz›l› afifllerle haks›zl›¤a dikkat çekildi. Ancak
afifller faflistler taraf›ndan pervas›zca parçaland›. Buna
ra¤men Halk Cepheliler, afifllerini ›srarla Samsun so-
kaklar›na asmaya devam etti.
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Elektrik zamm› yürürlükte…
Elektri¤e konutlarda yyüüzzddee 99..6688, sanayide ise 99..8855

oran›nda zam yap›ld›¤› geçti¤imiz günlerde aç›klan-
m›flt›. Zam, 1 Ekim’den itibaren yürürlü¤e giriyor.
AKP hükümeti bbüüttççee aaçç››kkllaarr››nn›› en k›sa yoldan kapat-
man›n tek yolu olarak sürekli zam yap›yor. 

Ali Babacan’›n aç›klad›¤› ekonomi program›nda,
tahmini bütçe aç›¤›n›n 6633 MM‹‹LLYYAARR TTLL olmas› bekle-
niyor. Bu aç›¤› kapatman›n yollar›ndan biri olarak yi-
ne zamlara baflvurulaca¤›n› tahmin etmek zor de¤il.
Daha aç›k bir flekilde ifade edecek olursak; bütçe
aç›klar› zamlarla halk›n s›rt›na yüklenecek. AAKKPP ttee--
kkeelllleerree kkaazzaanndd››rr››rrkkeenn,, aaçç››¤¤›› ddaa hhaallkkaa ööddeettiiyyoorr.. 

Ö¤renci harçlar›ndan benzine, sudan yiyece¤e,
ulafl›ma kadar sürekli bir zam söz konusu. ‹flçi, me-
mur ücretlerine yyüüzzddee 22--22..55 oran›nda zam yapan ikti-
dar, elekri¤e yyüüzzddee 1100’’aa varan zamm› haz›rl›yor.

‹flsizlik artarkan, her fleye durmadan yap›lan zam-
lar karfl›s›nda halk nas›l yaflayacak? AKP’nin ekono-
mi programlar›nda iflte bu sorunun cevab› yoktur. 

AKP, elektrik alan›nda da özellefltirmeleri art›rma-
ya haz›rlanmaktad›r. Özellefltirmelerle birlikte halk
elektri¤i daha pahal›ya alacakt›r. 

AKP halka elektri¤i de çok görüyor; ne gerek var
zaten; mum ›fl›¤›, idare lambas› neyine yetmiyor hal-
k›n!

Cezaevleri Merkezi Platformu’ndan
Aç›klama

Cezaevleri Merkezi Platformu, 15 Eylül günü “Hal-
k›m›za”bafll›kl› yay›nlad›¤› aç›klama ile AKP iktidar›-
n›n 8 Eylül günü bir çok flehirde sürdürülen keyfi gözal-
t›lar› ve tutuklamalar› protesto etti.

Platform, ESP ve DTP’lilerin gözalt›na al›n›p tutuk-
lanmas›na dair de¤erlendirmeler yapt› ve tutuklananlar
ile dayan›flma içinde olduklar›n› belirttiler.  

Demokratik Aç›l›m Gazetesi’ne
1 ay kapatma 

Genel yay›n yönetmenli¤ini Av. Eren Keskin’in yap-
t›¤› Demokratik Aç›l›m gazetesi yay›n hayat›na 26
A¤ustos 2009’da bafllad›.

‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi, gazetenin 29. sa-
y›s›nda yer alan HPG’li Aliye Timur’un cenazesi ile il-
gili verilen haberi “örgüt propagandas›” yap›ld›¤› ge-
rekçesiyle 1 ay  kapatma cezas› verdi.

AKP iktidar› bas›na yönelik sald›r›lar›n› art›rarak,
kapatmalarla, yay›n toplatmalarla devrimci-ilerici bas›-
n› etkisizlefltirmeye çal›flmaktad›r.

DHKC: “Örgütümüzün Nihat Dayan Adl›
Kifliyle Do¤rudan Veya Dolayl›, Hiçbir
‹liflkisi Olmam›flt›r”

Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi 23 Eylül günü 'Ya-
landan Hiç Vazgeçmiyorlar!' bafll›kl› bir aç›klama ya-
y›nlad›. Aç›klamada  burjuva gazetelerde uyuflturucu
tüccarlar›ndan Nihat Dayan'la ilgili olarak, "DHKP-
C'nin eroin trafi¤ini yönetiyor"... "Nihat Dayan'›n y›l-
lard›r terör örgütü DHKP-C ile ba¤lant› kurdu¤u ve ör-
gütün Avrupa'daki uyuflturucu ticaretini yönetti¤i belir-
lendi" gibi yaz›lan yaz›lar›n polis taraf›ndan dikte etti-
rildi¤i, hiçbir gerçekli¤inin olmad›¤› söylendi. “Bu ko-
nuda yaz›lanlar›n her kelimesi yaland›r” denilen
aç›klamada bu  yalanlar›n devrimcilere karfl› savafl›n bir
parças› oldu¤u vurguland›. 

Narl›dere’de K›rtasiye Yard›m› 
‹zmir Özgürlükler Derne¤i çal›flanlar› ‹zmir’in Nar-

l›dere ilçesi Ar›kent Mahallesi’nde yoksul çocuklara
k›rtasiye yard›m› yap›ld›. Dayan›flmay› güçlendirmek,
ihtiyaç sahibi çocuklara da¤›tmak amac›yla toparlanan
k›rtasiye malzemeleri 13-14-15 Eylül günlerinde özel-
likle daha yeni okula bafllayan 18 ö¤renciye da¤›t›ld›.

Narl›dere Ar›kent Mahallesi’nde yine yaz tatilinde
çocuklar›n kitap okuma al›flkanl›klar›n› art›rmak için
aç›lan kitapl›kta kitap okuyan çocuklara da k›rtasiye
malzemesi ve kitap hediye edildi.

'Çimento Fabrikas› ‹stemiyoruz!' 
Samsun'un Kavak ilçesine ba¤l› Köseli köyü halk›

bayram›n birinci günü yine eylemdeydi. Köyün 80 met-
re yak›n›na kurulmas› planlanan çimento fabrikas›na
karfl›, Köseliler 16 A¤ustos'ta da tabutlu eylem yapm›fl-
lard›. 20 Eylül günü yaklafl›k 300 kiflinin kat›l›m› ile
gerçekleflen eylem köy meydan›nda bafllad›. Meydanda
bir araya gelen köylüler haz›rlad›klar› pankart ve döviz-
leri açarak köyün kaynak sular›n›n bulundu¤u yere do¤-
ru yürüdüler. Fabrikan›n kurulmas›na yönelik izin al›-
n›rken köyde su kayna¤› ve ormanl›k alanlar›n›n bulun-
mad›¤› fleklinde rapor tutuldu¤unu söyleyen köylüler,
fabrikan›n köylerinin 80 metre yak›n›na yap›lmas› plan-
land›¤›na dikkat çekti. Çimento fabrikas›n›n yap›ld›ktan
sonra kanser hastalar›n›n artarak ölümlere yol açaca¤›-
n› söyleyen köylüler, fabrika yap›lmas›n› istemedikleri-
ni vurgulayarak, mücadelelerinin sonuna kadar sürece-
¤ini ifade ettiler.

Ruhi Su Mezar› Bafl›nda An›ld›
Ruhi Su ölümünün 25. y›l›nda dostlar› ve sevenleri

taraf›ndan an›ld›. 20 eylül günü Zincirlikuyu Mezarl›-
¤›’nda bulunan mezar› bafl›nda bir araya gelen ailesi, se-
venleri ve dostlar› Ruhi Su’nun yaflam›, sanat› ve sosya-
list kimli¤i üzerine söz alarak konuflmalar yapt›lar. Anma
program›na her sene oldu¤unu bu senede kat›lan Grup
Yorum, Bize Ölüm Yok ve Çav Bella marfllar›n› seslen-
dirdi. Yap›lan konuflmalar, Yorum dinletisinin ve Ruhi
Su Dostlar Korosu’nun eski ve yeni elemanlar›n›n Ruhi
Su türküleri seslendirmesinin ard›ndan anma sona erdi.



‹flte bbudur!
“Kürtçe e¤itim diye bir

sorun var m›?

Ben oldu¤u kanaatinde
de¤ilim. Kürtçe'yi nerede ö¤-
renecek bu insanlar? Ana dil
nerede ö¤renilir? Ana dili
ö¤renmekte engel var m›?
Ana dil anneden babadan
ö¤renilir. Ana-babaya, 'Kürt-
çe ö¤retme' diyen mi var?
'Kürtçe okuma yazma' diyen
mi var?” (‹lker Baflbu¤)

DDeemmaaggoojjii iiflflttee bbuudduurr!!

***

“Halk›m›z›n bir bölü-
münde tedirginlik var. Tele-
vizyonlarda söylenmeyen
bir fley kald› m›? Sivil, asker
herkeste tedirginlik gördüm.
Demokrasidir her fley söyle-
nir ama insanlar›n genel
dengesinin bozulmamas› la-
z›m.” (‹lker Baflbu¤)

““NNee ddeemmookkrraassiissii uullaann””

diyecek de yolunu yap›yor. 

Özlem
Gazeteci Devrim Sevimay, röportajlar

yapt›¤› Makedonya’da Enver Ahmet’e “Ma-
kedonya’da kim mutlu?” diye soruyor. Ah-
met flöyle cevapl›yor:

“Kimse... Bir kamuoyu yoklamas› yap›lsa
10 kifliden 7-8’i eski Yugoslavya’y› arar.”

Ar›yorlar. 

Rusya’da öyle.  

Almanya’n›n do¤usunda öyle. 

Y›k›lan sosyalist ülkeleri, halk iktidarla-
r›n› ar›yorlar. Arayacaklar. 

Arayacak, arayacak, arayacak ve sonun-
da yine kendileri y›kalan›n yenisini yarata-
caklar... 

‹flte buraya yaz›yoruz! 

Hay›rl› KKumarlar

Diyarbak›r’a Hipodrom yap›lm›fl. 
Beygirleri koflturup kumar oynayabilmek
gibi büyük bir hizmet sunulmufl
Diyarbak›rl›ya. 
Diyarbak›r Valisi, “hay›rl› u¤urlu olsun”
diye yap›yor aç›l›fl›. 
Bir kumar arac›nda hhaayy››rr,, uu¤¤uurr nas›l olu-
yor acaba?

““‹‹nnssaann,, yyaaflflaamm››nnaa yyeennii bbiirr yyöönn vveerrmmee iirraaddeessii--
nnii ggöösstteerreebbiillddii¤¤ii ssüürreeccee ggeennççttiirr.. BBuu iirraaddeeyyii

ggöösstteerreemmeeyyiipp ‘‘aarrtt››kk yyaaflflaamm››mm›› ddee¤¤iiflflttiirreemmeemm’’
ddiiyyoorrssaa,, ggeennççllii¤¤ii ggiittmmiiflfl ddeemmeekkttiirr..””

Prof. Vasfi Raflit Sevig

Bir kkelime, ççok aanlam!
D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu’nun dave-

tiyle ülkemizde bulunan  Arap Birli¤i Genel Sek-
reteri Amr Musa, ‹‹ssttaannbbuull için ““ÜÜççüünnccüü DDüünn--
yyaa’’nn››nn bbaarr››flfl bbaaflflkkeennttii”” demifl. 

Yok yok, kesinlikle baflka fleyler anl›yoruz biz
bu kelimeden. Bu “bar›fl!” kelimesinden. 

Hergün meydanlar›nda terör estirilen, gece-
kondular›nda y›k›m olan, hapishanelerinde ifl-
kenceyle insanlar›n katledildi¤i, gökyüzünde ha-
la diri diri yak›lanlar›n yan›k ten kokusunun dur-
du¤u, sokaklar›nda dergi satanlar›n kurflunland›-
¤›, zenginlikle yoksulluk aras›ndaki fark›n keskin

b›çak gibi göründü¤ü... bir flehri,bbaa--
rr››flfl bbaaflflkkeennttii ilan eden, ya kulland›¤›
kelimenin anlam›n› bilmiyor, ya hiç
savafl ve zulüm görmemifl...  

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
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18-19 Eylül tarihlerinde 6. Gele-
neksel Armutlu Güz fienli¤i ‹stan-
bul Armutlu’da yap›ld›. Cemevi
bahçesinde yap›lan flenlikte ilk gün
panel ve film gösterimi yap›ld›. 

“Y›k›m ve Sürgün” konulu pa-
nelde Av. Oya Aslan, Av. Özgür Y›l-
maz, sanatç› S›rr› Süreyya Önder ve
‹vme Dergisi’nden Mehmet Göçebe
konuflmac› olarak kat›ld›lar. 160 ki-
flinin kat›ld›¤› panelin ard›ndan
Beynelminel filmi gösterildi. 

19 Eylül günü ise konuk sanatç›-
lar sahneye ç›kt›. ‹lk olarak Sar›yer
Pir Sultan Abdal Kültür Derne-
¤i’nin kursiyerleri sahneye ç›karak
ba¤lama eflli¤inde türküler söyledi-
ler. Daha sonra sahneye s›rayla
Duygu Koçak, Karmeta, Cesim Ba-
ger, Nevzat Karakufl, Seyfi Yerlika-
ya ve Erdal Bayrako¤lu ç›karak flar-
k›lar›n› seslendirdiler. 

Ard›ndan; “20 y›ld›r bir direnifl
semti olarak an›lan Küçükarmutlu
Mahallesi’ni selaml›yoruz” denile-
rek bafllayan Halk Cephesi aç›kla-
mas› okundu. Küçükarmutlu Ma-
hallesi’nin 20 y›l önce devrimcile-
rin öncülü¤ünde halk›m›z›n eme¤i
ve birlikte mücadelesiyle kuruldu¤u
belirtilen aç›klamada; “çamurdan,
tozdan, topraktan güzel bir mahalle
yaratt›k” denildi.

Y›k›m sald›r›lar›na karfl› bir di-
renme ve dayan›flma kültürünün ya-
rat›ld›¤› belirtilen aç›klamada bir-
likte olursak güç olaca¤›m›z vurgu-
su yap›ld›. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n görevlendirmesiyle ‹stanbul
Valili¤i’nin yürüttü¤ü bir projeyle
Küçükarmutlu’nun da içinde oldu-

¤u genifl bir alana tekellere peflkefl
çekilmek istendi¤i, ‹stanbul Finans
Merkezi projesiyle evlerinin y›k›l-
mak istendi¤i belirtilerek; “‹zin ver-
meyece¤i, planlar›n› bozaca¤›z” de-
nildi. 

6-7 Ekim tarihlerinde IMF-Dün-
ya Bankas› ve iflbirlikçi Türkiye oli-
garflisinin tekellerinin kat›ld›¤› top-
lant›da ‹stanbul Finans Merke-
zi’nin de masaya yat›r›laca¤› belir-
tilen aç›klama “biz de orada olaca-
¤›z” denilerek sona erdi. 

Halk Cephesi ad›na konuflma
yap›l›rken; “Kondumuzu Y›kan›n
Villas›n› Y›kar›z” sloganlar› at›ld›. 

Aç›klaman›n ard›ndan Tiyatro
Simurg sahne alarak y›k›mlarla il-
gili bir oyun sergiledi. 

Son olarak “Türküler Susmaz

Halaylar Sürer” sloganlar›yla sah-
neye ç›kan Grup Yorum ç›kt›. Grup
Yorum yapt›¤› konuflmada; “Y›k›m-
lar için geldiklerinde biz de burada,
yan›n›zda olaca¤›z. Gerekirse tür-
külerimizle, gerekirse tafl›m›zla, so-
pam›zla” dedi. fienlik Yorum’un
söyledi¤i türküler ve çekilen halay-
larla son buldu. 

‹stanbul'da 1 May›s Mahalle-
si’nde Halk Cepheliler yapt›klar›
eylemle Armutlu Mahallesi’ni
y›kt›rtmayacaklar›n› söylediler.   

17 Eylül günü Karakol Dura-
¤›’nda toplanan Halk Cepheliler,
burada bir bas›n aç›klamas› yapa-
rak Sa¤l›k Oca¤›'na do¤ru bildiri
da¤›tarak yürüdüler. Sa¤l›k Oca¤›
önüde tekrar bir aç›klama yapan
Halk Cepheliler, aç›klaman›n
ard›ndan 3001 cadde üzerinde bil-
diri da¤›tarak Sondurak merkeze
do¤ru ilerlediler. Merkezde de
okunan aç›klaman›n ard›ndan bil-
diri da¤›t›m›na devam edildi.
Küçükarmutlu’nun, halk›n difliyle
t›rna¤›yla kurulan bir mahalle

oldu¤unu söyleyen Halk
Cepheliler, bedeli ne olursa olsun
bu mahalleyi koruyacaklar›n› vur-
gulad›lar. Son olarak mahallede
kurulan semt pazar›nda da bildiri
da¤›t›m› yap›ld›ktan sonra eylem
sona erdi.

“Armutlu Halk›nd›r Y›kt›rmayaca¤›z”

6. Geleneksel
Armutlu Güz fienli¤i Yap›ld› 


